
                                                     PROCES - VERBAL
Încheiat azi 03 octombrie 2019

             Cu ocazia şedinţei extraordinare  a Consiliului Local al comunei Nădrag.
             La lucrările şedinţei sunt prezenţi toţi cei 11 membri ai Consiliului Local al comunei
Nădrag.
             Secretarul comunei informează că este nevoie să fie ales un nou preşedinte de şedinţă
întrucât mandatul preşedintelui precedent a expirat. Dl. Ungur propune ca preşedinte şedinţă
pentru  următoarele  3  luni  să  fie  dl.  Balaş  Traian.  Propunerea  este  supusă  la  vot  şi  este
aprobată cu 11 voturi pentru. Secretarul comunei informează că preşedinte de şedinţă pentru
următoarele 3 luni este dl. Balaş Traian. 
             Secretarul comunei Nădrag prezintă spre aprobare procesul verbal al  şedinţei
anterioare. Procesul verbal este aprobat, fără modificări, cu   11 voturi pentru.

 Dl.Balaş, preşedintele de şedinţă,  declară deschisă şedinţa extraordinară  şi   dă citire
ordinii de zi, care este următoarea:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea executării unor lucrări de intreţinere şi reparaţii
pentru imobile, mijloace fixe şi obiecte de inventar ale Primăriei comunei Nădrag, de
către  personalul  încadrat  la  Serviciul  Public  Apă  Canalizare  din  cadrul  Primăriei
Nădrag.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei deplasări în străinătate în vederea ridicării
unei donaţii constând în ghiozdane şi rechizite şcolare destinate elevilor din Comuna
Nădrag.

3. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  solicitării  de  transmitere  fără  plată  către
Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Primăriei Comunei Nădrag a
unei autospeciale de stins incendii.  

4. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  dezmembrării  în  două  parcele  a  unui  teren
intravilan situat în comuna Nădrag.

5. Proiect de hotărâre privind schimbarea în cartea funciară a catergoriei de folosinţă a
unei parcele de teren intravilan  situat în comuna Nădrag.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării de către Primăria Comunei Nădrag a
diplomelor şi premiilor pentru carnavalul organizat cu prilejul Halloween- ului 2019
de Liceul Tehnologic Traian Grozăvescu Nădrag.

7. Diverse.
           Preşedintele de şedinţă supune la vot ordinea de zi . Se aprobă cu  11voturi pentru.  
           Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 1 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre
privind aprobarea executării unor lucrări de intreţinere şi reparaţii pentru imobile, mijloace
fixe şi  obiecte  de inventar  ale  Primăriei  comunei  Nădrag,  de către  personalul  încadrat  la
Serviciul  Public  Apă Canalizare  din  cadrul  Primăriei  Nădrag.)  prin  citirea  proiectului  de
hotărâre.   Nefiind  discuţii,  preşedintele  de  şedinţă  supune  la  vot  proiectul  de  hotărâre.
Proiectul este aprobat cu 11 voturi pentru.  
            Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 2 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre
privind aprobarea unei deplasări în străinătate în vederea ridicării unei donaţii constând în
ghiozdane şi rechizite şcolare destinate elevilor din Comuna Nădrag.) prin citirea proiectului
de hotărâre.   Nefiind discuţii,  preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul  de hotărâre.
Proiectul este aprobat cu 11 voturi pentru.
             Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 3 al ordinii de zi ( Proiect de hotărâre
privind aprobarea solicitării de transmitere fără plată către Serviciul Voluntar pentru Situaţii
de Urgenţă din cadrul Primăriei Comunei Nădrag a unei autospeciale de stins incendii)  prin



citirea  proiectului  de  hotărâre.   Nefiind  discuţii,  preşedintele  de  şedinţă  supune  la  vot
proiectul de hotărâre. Proiectul este aprobat cu 11 voturi pentru.
             Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 4 al ordinii de zi ( Proiect de hotărâre
privind  aprobarea  dezmembrării  în  două parcele  a  unui  teren  intravilan  situat  în  comuna
Nădrag.) prin citirea proiectului de hotărâre.  Nefiind discuţii, preşedintele de şedinţă supune
la vot proiectul de hotărâre. Proiectul este aprobat cu 11 voturi pentru.
             Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 5 al ordinii de zi ( Proiect de hotărâre
privind  schimbarea  în  cartea  funciară  a  catergoriei  de  folosinţă  a  unei  parcele  de  teren
intravilan  situat în comuna Nădrag.)  prin citirea proiectului de hotărâre.  Nefiind discuţii,
preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul este aprobat cu 11 voturi
pentru.
             Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 6 al ordinii de zi ( Proiect de hotărâre
privind  aprobarea  acordării  de  către  Primăria  Comunei  Nădrag a  diplomelor  şi  premiilor
pentru carnavalul organizat cu prilejul Halloween- ului 2019 de Liceul Tehnologic Traian
Grozăvescu Nădrag)  prin citirea proiectului  de hotărâre.   Nefiind discuţii,  preşedintele  de
şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul este aprobat cu 11 voturi pentru.
             Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 7  al ordinii de zi Diverse şi acordă
cuvântul consilierilor.
           -Dl. Ungur solicită să se extindă reţeaua de iluminat public de pe strada Aleea Teiului
şi pe porţiunea de pe malul pârâului cuprinsă între blocul 17 şi podul de la şcoală. Primarul
arată că firma care a reparat apărarea de mal are obligaţia să rebranşeze stâlpii de pe malul
pârâului.
            - Dl. Primar solicită sprijinul consilierilor în prezentarea către populaţie a problemelor
legate  de  colectarea  deşeurilor  menajere  de  pe  raza  comunei,  la  necesitatea  scăderii
volumului de deşeuri prin comprimarea PET-urilor înainte de aruncarea la pubelă şi arată că
dacă se consideră necesar este de acord şi cu convocarea unei adunări cetăţeneşti la  care
poate invita şi reprezentanţii ADID şi RETIM. Dl. Biriescu consideră că este necesară lipirea
de afişe în comună referitoare la colectarea selectivă a deşeurilor. Dl. Butnaru arată că ar fi
necesar ca pe scările blocurilor să se afişeze tabele cu locatarii care nu au încheiat contracte
de salubrizare cu RETIM. Viceprimarul solicită stabilirea de către primărie a unei anumite
zile şi a unui loc pentru colectarea electrocasnicelor.    
             Având în vedere că punctele de la ordinea de zi au fost epuizate, preşedintele de
şedinţă declară închisă şedinţa extraordinara  a Consiliului Local al comunei Nădrag. 

                

                      Preşedinte de şedinţă 
 Balaş Traian                                                      Secretar 

Fuior Mărioara


