
PROCES VERBAL
încheiat azi 31 mai 2011

  Cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Nădrag.
  La lucrările şedinţei sunt prezenţi un număr de  10 din 11 membri ai Consiliului

Local al comunei Nădrag. Absentează motivat de la şedinţă dl. Minea Vasile. 
              Dl. Ungur propune ca preşedinte de şedinţă să fie dl. Linginari Puiu. Propunerea
este supusă la vot si este aprobată cu 10 voturi pentru.
              Secretara supune spre aprobare procesul verbal al şedinţei anterioare. Procesul
verbal este aprobat, fără modificări, cu  10 voturi pentru.

  Dl.  Linginari,  preşedinte  de  şedinţă,  declară  deschisă  şedinţa  ordinară  a
Consiliului Local Nădrag şi dă citire ordinii de zi care este următoarea:

1. Proiect  de hotărâre  privind aprobarea impozitelor  şi  taxelor  locale  pentru anul
fiscal 2012.

2. Proiect de hotărâre  privind avizarea Regulamentului şi Caietelor de sarcini  ale
serviciului  de  salubrizare  a  comunelor  Găvojdia,  Nădrag,  Ştiuca  şi  Criciova,
întocmit de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “ECO-GNSC” Găvojdia.

3. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local al comunei 
Nădrag nr. 11/29.03.2011.

4. Proiect  de  hotărâre  privind  acceptarea  donaţiei  din  partea  Bisericii   Ortodoxe
Române Nădrag către  Primăria   Nădrag, a unui teren intravilan din localitatea
Nădrag.

5. Diverse.   
               Preşedintele de şedinţă propune modificarea ordinii de zi prin introducerea la
punctul 5 a unui proiect de hotărâre privind stabilirea nivelurilor veniturilor potenţiale ce
se  pot  obţine  din  valorificarea  bunurilor  ce  depăşesc  cantitativ  categoriile  de  bunuri
considerate de strictă necesitate pentru nevoile unei familii. Ultimul punct de pe ordinea
de zi va fi punctul 6 Diverse.
              Se supune la vot modificarea ordinii de zi. Se aprobă cu 10 voturi pentru.
Se supune la vot ordinea de zi modificată. Se aprobă cu 10 voturi pentru.
              Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 1 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre  privind  aprobarea  impozitelor  şi  taxelor  locale  pentru  anul  fiscal  2012) prin
citirea  proiectului  de  hotărâre  şi  a  referatului  compartimentului  de  specialitate.
Preşedintele de şedinţă solicită discuţii  pe marginea acestui proiect.  Secretara arată că
este necesar să fie introdusă şi taxa pentru divorţurile pronunţate la primărie.  Dl. Jurj
propune taxa de 200 lei. Dl. Linginari propune taxa de 400 lei. Dl. Ungur propune taxa de
300 lei. Dl. Stoian propune taxa de 350 lei. Se supune la vot taxa propusă de dl. Jurj. Se
votează cu 2 voturi pentru şi 8 contra. Se supune la vot taxa propusă de dl. Linginari. Se
votează cu 6 voturi pentru şi 4 contra. Se supune la vot taxa propusă de dl. Ungur. Se
votează cu 1 vot pentru şi  9 contra.  Se supune la vot taxa propusă de dl.  Stoian.  Se
votează cu 1 vot pentru şi 9 contra. Se constată că a fost aprobată taxa propusă de dl.
Linginari  şi  anume 400 lei.  Nemaifiind  discuţii  preşedintele  de şedinţă  supune la vot
proiectul de hotărâre completat cu taxa pentru cererile de divorţ. Proiectul este adoptat cu
10 voturi pentru. 
              Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 2 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre  privind  avizarea  Regulamentului  şi  Caietelor  de  sarcini   ale  serviciului  de



salubrizare a comunelor Găvojdia, Nădrag, Ştiuca şi Criciova, întocmit de Asociaţia de
Dezvoltare Intercomunitară “ECO-GNSC” Găvojdia.) prin citirea proiectului de hotărâre
şi a referatului compartimentului de specialitate. Preşedintele de şedinţă solicită discuţii
pe  marginea  acestui  proiect.  Nefiind  discuţii,  preşedintele  de  şedinţă  supune  la  vot
proiectul de hotărâre. Proiectul de hotărâre este adoptat  cu 10  voturi pentru.   
              Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 3 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre  privind  revocarea  Hotărârii  Consiliului  Local  al  comunei  Nădrag  nr.
11/29.03.2011) prin citirea proiectului de hotărâre şi a referatului compartimentului de
specialitate. Preşedintele de şedinţă solicită discuţii pe marginea acestui proiect. Nefiind
discuţii, preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul de hotărâre
este adoptat cu 10 voturi pentru. 
               Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 4 al ordinii de zi ( Proiect de
hotărâre privind acceptarea donaţiei din partea Bisericii  Ortodoxe Române Nădrag către
Primăria  Nădrag, a unui teren intravilan din localitatea Nădrag.) prin citirea proiectului
de  hotărâre  şi  a  referatului  compartimentului  de  specialitate.  Preşedintele  de  şedinţă
solicită  discuţii  pe marginea  acestui  proiect.  Proiectul  de hotărâre  este  adoptat  cu 10
voturi pentru.
              Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 5 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre  privind  stabilirea  nivelurilor  veniturilor  potenţiale  ce  se  pot  obţine  din
valorificarea bunurilor ce depăşesc cantitativ categoriile de bunuri considerate de strictă
necesitate pentru nevoile unei familii) prin citirea proiectului de hotărâre şi a referatului
compartimentului  de specialitate.  Preşedintele  de şedinţă  solicită  discuţii  pe marginea
acestui  proiect.  Nefiind  discuţii,  preşedintele  de  şedinţă  supune  la  vot  proiectul  de
hotărâre. Proiectul de hotărâre este adoptat cu 10  voturi pentru.  
              Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 6 al ordinii de zi (Diverse) prin
citirea  următoarelor adrese si cereri:

- Cererea d-nei. Paşca Geanina , persoană cu handicap, prin care solicită un ajutor
de  urgenţă  pentru  o  operaţie  chirurgicală.  Cererea  este  supusă  la  vot  şi  este
aprobată cu 10 voturi pentru.

- Cererea d-nei. Kohut Violanda, curator al persoanei cu handicap Dănilă Emanuel,
prin care solicită indemnizaţia pentru persoana cu handicap şi solicită încetarea
contractului de muncă a asistentului persoanei cu handicap. Cererea este supusă la
vot şi este aprobată cu 10 voturi pentru.

- Cererea d-lui. Guguţă Adrian prin care solicită locuinţa din Crivina nr.72, locuinţă
degradată şi care a fost refuzată de mai multe persoane. Cererea este supusă la vot
şi este aprobată cu 10 voturi pentru.

- Cererea  d-lui.  Cireşan  Cornel  prin  care  solicită  redirijarea  apelor  pluviale
colectate de pe versanţi, în aşa fel încât să nu mai treacă pe proprietatea sa. Dl.
Meglei propune să se facă un şanţ până la pârâul situat la intrarea în sat, iar la
podeţe să se pună tuburi  din beton, urmând ca petentul  să fie informat despre
soluţia concretă care se va aplica. Propunerea este supusă la vot şi este aprobată
cu 10 voturi pentru.       



             În continuare preşedintele de şedinţă acordă cuvântul membrilor consiliului local
care au probleme la acest punct al ordinii de zi.

- Dl.  Ungur arată  că la  blocul  7  acoperişul  este  degradat  şi  trebuie  refăcut.  De
asemenea întreabă de ce nu s-au amplasat coşuri de gunoi şi pe stâlpii de pe strada
Padeş. Consideră că ar putea fi luate unele coşuri de pe unii stâlpi de pe strada
Lunca şi amplasaţi pe Padeş. 

- D-na Dobra solicită ca muncitorii care beneficiază de ajutor social să cosească
iarba de pe spaţiul verde şi din zona blocurilor 17 şi 22 de pe Aleea Teiului.

- Dl. Lăzărescu arată că nu a fost terminată montarea pavajului în zona blocurilor
18-21. Solicită ca Primăria să aducă nisip, urmând ca de montare să se ocupe el
împreună cu locuitorii din zonă.

- Dl. Juşca informează că cetăţenii de pe str. Bretoane solicită să se ia măsuri pentru
ca apele pluviale să nu mai curgă pe drum ci să fie dirijate în pârâu. De asemenea
aduce la cunoştinţa consiliului local că Biserica Ortodoxă oferă clopotul mic din
curtea  sa,  pentru  a  fi  montat  la  capela  din cimitir,  dar  solicită  ca primăria  să
amenajeze un suport pe care să fie montat.

- Dl. Stoian solicită montarea de pavele şi în jurul capelei din cimitir.
- Dl.  Meglei  solicită  să fie mutate  plăcile  de beton abandonate lângă pârâul  din

zona parcului din centrul comunei.
- Dl. Linginari întreabă dacă au fost achiziţionate numere de casă şi pentru Crivina,

arătând  că  dacă  există  numere  se  va  ocupa  de  distribuirea  lor.  De  asemenea
solicită să fie ridicată caroseria de autocamion abandonată în faţa firmei Tunad
SRL. 

            Având în vedere că punctele de la ordinea de zi au fost epuizate, preşedintele de
şedinţă declară închisă şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Nădrag.

                Preşedinte de şedinţă 
                    Linginari Puiu.                                           Secretar

                           Fuior Mărioara
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