
PROCES - VERBAL
Încheiat azi 04 mai  2018

              Cu ocazia şedinţei convocate de îndată  a Consiliului Local al comunei Nădrag.
  La lucrările şedinţei sunt prezenţi 10 dintre  cei 11 membri ai Consiliului Local al

comunei Nădrag. Absentează dl. Minea Vasile. 
              Secretarul comunei Nădrag prezintă spre aprobare procesul verbal al şedinţei
anterioare. Procesul verbal este aprobat, fără modificări, cu  10 voturi pentru.
              Secretarul comunei Nădrag informează că preşedinte de şedinţă este dl. Balaş
Traian.

  Dl Balaş, preşedintele de şedinţă, declară deschisă şedinţa de îndată a Consiliului
Local Nădrag şi dă citire ordinii de zi care este următoarea:
             1.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din
întocmirea  Documentaţiei  de  avizare  a  lucrărilor  de  intrevenţii  şi  aprobarea  cotei  de
cofinanţare  a  Consiliului  Local  Nădrag,    aferente  obiectivului  de  investiţii „Realizare
acoperiş, reabilitare, modernizare şi dotare Grădiniţa Nădrag” finanţat în cadrul  Programul
National de Dezvoltare Locală 2017 - 2020.
              2.Proiect de hotărâre alipirea a două terenuri intravilane situate în localitatea Nădrag,
strada Grădiniţei, care constituie amplasamentul Gradiniţei din Nădrag.

  3.Diverse.  
              Primarul propune modificarea ordinii de zi prin introducerea a încă 3 proiecte de
hotărâre  după cum urmează: -punctul 3, Proiect de hotărâre privind rectificarea elementelor
de identificare topocadastrală a imobilului  „Grădiniţa cu program normal” din Nădrag.
              - Punctul  4, proiect de hotărâre privind  acordarea de fonduri Bisericii Ortodoxe din
Nădrag, necesare reparării acoperişului de la casa parohiala. 
               -Punctul  5,  Proiect  de hotărâre  aprobarea  fondurilor  destinate  organizării
evenimentului cultural „Zilele comunei Nădrag” în anul 2018.
               - Punctul  6, Diverse.
            Preşedintele de şedinţă supune la vot aprobarea modificării ordinii de zi. Se aprobă cu
10 voturi pentru Preşedintele de şedinţă 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 indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din întocmirea Documentaţiei de
avizare  a  lucrărilor  de  intrevenţii  şi  aprobarea  cotei  de  cofinanţare  a  Consiliului  Local
Nădrag,   aferente obiectivului de investiţii „Realizare acoperiş, reabilitare, modernizare şi
dotare Grădiniţa Nădrag” finanţat în cadrul Programul National de Dezvoltare Locală 2017 -
2020) prin citirea proiectului de hotărâre. Nefiind  discuţii, preşedintele de şedinţă supune la
vot proiectul de hotărâre. Proiectul este aprobat cu 10 voturi pentru.
             Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 2 al ordinii de zi ( Proiect de hotărâre
alipirea  a  două  terenuri  intravilane  situate  în  localitatea  Nădrag,  strada  Grădiniţei,  care
constituie amplasamentul Gradiniţei din Nădrag) prin citirea proiectului de hotărâre. Nefiind
discuţii, preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul este aprobat cu
10 voturi pentru.
              Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 3 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre
privind  rectificarea  elementelor  de identificare  topocadastrală  a  imobilului   „Grădiniţa  cu
program  normal”  din  Nădrag)  prin  citirea  proiectului  de  hotărâre.  Nefiind   discuţii,
preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul este aprobat cu 10 voturi
pentru.
             Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 4 al ordinii de zi (proiect de hotărâre
privind  acordarea de fonduri Bisericii Ortodoxe din Nădrag, necesare reparării acoperişului



de la casa parohiala) prin citirea proiectului de hotărâre.  Nefiind  discuţii,  preşedintele de
şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul este aprobat cu 10 voturi pentru.
              Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 5 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre
aprobarea fondurilor destinate organizării evenimentului cultural „Zilele comunei Nădrag” în
anul  2018)  prin  citirea  proiectului  de  hotărâre.  Nefiind   discuţii,  preşedintele  de  şedinţă
supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul este aprobat cu 10 voturi pentru.
              Preşedintele de şedinţă de şedinţă pune în discuţie punctul 6 al ordinii de zi (Diverse)
prin prezentarea următoarelor cereri şi adrese:
              -Cererea locatarilor blocului 10 sc. B care solicită mutarea ghivecelor cu arbori
ornamentali  din faţa scării blocului. Cererea este supusă la vot şi este aprobată cu 10 voturi
pentru.
               În continuare preşedintele de şedinţă acordă cuvântul consilierilor care au probleme
la acest punct al ordinii de zi. 
               -Viceprimarul informează că se vor executa lucrări de tăieri de arbori de pe
marginea albiei pârâului Nădrag, pentru igienizare şi se vor face demersuri la Apele Romane
ca materialul lemnos rezultat să fie folosit de instituţiile publice din comună. 
               - d-na. Manea arată că operatorul serviciului de salubrizare al comunei nu se achită
în  mod  corespunzător  de  sarcinile  ce-i  revin,  starea  de  curăţenie  a  comunei  nefiind
corespunzătoare. Primarul informează că se va semnala aspectul operatorului RETIM.    

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

                Preşedinte de şedinţă 
                   Balas Traian                                                          Secretar
                                                                                                            Fuior Mărioara
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