PROCES - VERBAL
Încheiat azi 30 octombrie 2019
Cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Nădrag.
La lucrările şedinţei sunt prezenţi toţi cei 11 membri ai Consiliului Local al comunei
Nădrag.
Secretarul comunei Nădrag arată că preşedinte de şedinţă este dl. Balas 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 ordinară şi dă citire
ordinii de zi, care este următoarea:
1. Proiect de hotărâre rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului
Local al Comunei Nădrag pentru anul 2019.
2. Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general după încheierea
contractelor de achiziţie pentru investiţia „Reabilitare , modernizare şi dotare Liceu
Nădrag ", finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală II.
3. Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general după încheierea
contractelor de achiziţie pentru investiţia „Realizare acoperiş, reabilitare,
modernizare şi dotare Grădiniţa Nădrag ", finanţat prin Programul Naţional de
Dezvoltare Locală II.
4. Proiect de hotărâre privind realizarea unei reţele de monitorizare video a domeniului
public în Comuna Nădrag.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea angajării unui avocat care să reprezinte
interesele UAT Comuna Nădrag, în promovarea unei acţiuni în instanţă pentru
obţinerea avizului de mediu pentru Planul de Urbanism General al Comunei
Nădrag.
6. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea contractului de furnizare de calendare
pentru anul 2020, cu imagini din comuna Nădrag.
7. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea de ornamente luminoase pentru
pavoazarea festivă a comunei Nădrag în sezonul sărbătorilor de iarnă.
8. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea de figurine ornamentale ce vor fi
amplasate în parcul rustic din Comuna Nădrag.
9. Diverse.
Preşedintele de şedinţă supune la vot ordinea de zi. Se aprobă cu 11 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 1 al ordinii de zi ( Proiect de hotărâre
rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Comunei Nădrag pentru
anul 2019. ) 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 actualizarea devizului general după încheierea contractelor de achiziţie pentru
investiţia „Reabilitare , modernizare şi dotare Liceu Nădrag ", finanţat prin Programul
Naţional de Dezvoltare Locală II.) Nefiind discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot
proiectul de hotărâre. Proiectul este adoptat cu 11 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă de şedinţă pune în discuţie punctul 3 al ordinii de zi ( Proiect
de hotărâre privind actualizarea devizului general după încheierea contractelor de achiziţie
pentru investiţia „Realizare acoperiş, reabilitare, modernizare şi dotare Grădiniţa Nădrag ",
finanţat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală II ) prin citirea proiectului de hotarâre.

Nefiind discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul este
adoptat cu 11 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă de şedinţă pune în discuţie punctul 4 al ordinii de zi (Proiect
de hotărâre privind realizarea unei reţele de monitorizare video a domeniului public în
Comuna Nădrag) prin citirea proiectului de hotarâre. Nefiind discuţii preşedintele de şedinţă
supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul este adoptat cu 11 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă de şedinţă pune în discuţie punctul 5 al ordinii de zi (Proiect
de hotărâre privind aprobarea angajării unui avocat care să reprezinte interesele UAT
Comuna Nădrag, în promovarea unei acţiuni în instanţă pentru obţinerea avizului de mediu
pentru Planul de Urbanism General al Comunei Nădrag) prin citirea proiectului de hotarâre.
Nefiind discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul este
adoptat cu 11 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă de şedinţă pune în discuţie punctul 6 al ordinii de zi (Proiect
de hotărâre privind achiziţionarea contractului de furnizare de calendare pentru anul 2020, cu
imagini din comuna Nădrag) prin citirea proiectului de hotarâre. Nefiind discuţii preşedintele
de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul este adoptat cu 11 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă de şedinţă pune în discuţie punctul 7 al ordinii de zi (Proiect
de hotărâre privind achiziţionarea de ornamente luminoase pentru pavoazarea festivă a
comunei Nădrag în sezonul sărbătorilor de iarnă) prin citirea proiectului de hotarâre. Nefiind
discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul este adoptat cu
11 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă de şedinţă pune în discuţie punctul 8 al ordinii de zi (Proiect
de hotărâre privind achiziţionarea de figurine ornamentale ce vor fi amplasate în parcul rustic
din Comuna Nădrag) prin citirea proiectului de hotarâre. Nefiind discuţii preşedintele de
şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul este adoptat cu 11 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă de şedinţă pune în discuţie punctul 9 al ordinii de zi - Diverse
prin prezentarea următoarelor adrese şi cereri:
-Adresa depusă de SC Profi Rom Food SRL , prin care solicită acordul pentru
programul de funcţionare al punctului de lucru al SC Profi Rom Food SRL situat în Nădrag
str. Metalurgiştilor nr.14, după cum urmează: luni – sâmbătă 08:00 – 20:00;
duminica 08:00 – 18:00. Cererea este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.
-Adresa depusă de Sc Baza De Agrement R&M SRL prin care solicită aprobarea
programului de funcţionare pentru punctul de lucru situat la adresa Nădrag, Metalurgiştilor
nr. 14. etaj, având domeniu de activitate bar, după cum urmează: Luni –vineri de la ora 17 00
- la ora 0200; sâmbătă, duminică şi sărbători legale de la ora 17 00 - la ora 0600. Viceprimarul
propune să fie obligată firma solicitantă să efectueze curăţenia în zona de acces la punctul de
lucru susmenţionat la sfârşitul fiecărei zile de activitate, în caz contrar aprobarea orarului de
funcţionare fiind revocată. Solicitarea completată cu propunerea viceprimarului este supusă la
vot şi este probată cu 11 voturi pentru.
- Referatul depus de referentul cu probleme de impozite şi taxe prin care informează
că apartamentul nr. 18 din blocul 16, sc.B este liber şi poate fi închiriat. Primarul propune ca
apartamentul să fie repartizat pentru închiriere solicitantului Borz Simona conform cererii
anexate şi arată că primăria, în calitate de proprietar, trebuie să efectueze demersurile pentru
racordarea apartamentului la reţeaua de energie electrică întrucât a fost deconectat.
Propunerea primarului este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.
- Cererea d-lui. Guţu Nicolae prin care solicită închirierea unui teren de aproximativ
7,5 mp. în zona blocului 17 unde are domiciliul, pentru amenajarea unui spaţiu de parcare a
unui scuter care-i este necesar la deplasare, solicitantul fiind persoană suferindă cu afecţiuni
ale coloanei vertebrale. Cererea este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi.

- Cererea d-lui. Jujonescu Ioan prin care solicit închirierea unui teren de 450 mp. pe
strada Haiduca. Primarul propune amânarea discutării cererii pentru o şedinţă ulterioară,
urmând ca până atunci inspectorul cu probleme de urbanism al primăriei să verificarea
situaţiei legale a terenului. Propunerea primarului este supusă la vot şi este aprobată cu 11
voturi pentru.
- Cererea d-lui. Berzescu Dragoş prin care solicită închirierea unui teren în suprafaţă
de 16 mp. în faţa casei sale de pe strada Şcolii nr.17, pentru amenajarea unei copertine pentru
parcarea maşinii personale. Cererea este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.
- Cererea d-lui Gyapyas Anton prin care solicită închirierea unui teren cu suprafaţa
de 98 mp. pe care este amplasat şopronul său pentru lemne, în vederea eliberării terenului de
gunoaiele aruncate de toţi locatarii blocului 9, a împrejmuirii trenului şi folosirii ca grădină.
Cererea este supusă al vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.
- Cererea d-lui. Pitini Iacob prin care solicită închirierea unui loc de parcare în zona
blocului 20-21. Viceprimarul informează că în urma verificărilor nu a fost identificat nici un
spaţiu disponibil. Cererea este supusă la vot şi este respinsă cu 11 voturi împotrivă.
- Cererea d-nei. Uliu Valentina prin care solicită închirierea unui loc de parcare în
zona blocului 20-21. Viceprimarul informează că în urma verificărilor nu a fost identificat
nici un spaţiu disponibil. Cererea este supusă la vot şi este respinsă cu 11 voturi împotrivă.
- Cererile depuse de Popa Dorin Nicolae şi Haivacă Andrei – Gheorghe prin care
solicită închirierea a câte unei locuinţe proprietate a Primăriei. Preşedintele de şedinţă
propune includerea cererilor pe lista de priorităţi. Propunerea este supsă la vot şi este
aprobată cu 11 voturi pentru.
În continuare preşedintele de şedinţă acordă cuvântul consilierilor care au probleme la
acest punct al ordinii de zi.
-Primarul informează că există solicitări pentru amplasarea de dotări pentru locuri de
joacă în zona blocului 19-21şi solicită consilierilor propuneri privind locul de amplasare. Dl.
Butnariu arată că ar fi posibil de amenajat în faţa fostei brutării. Viceprimarul propune să se
verifice la faţa locului existenţa de teren disponibil.
Având în vedere că punctele de la ordinea de zi au fost epuizate, preşedintele de
şedinţă declară închisă şedinţa ordinara a Consiliului Local al comunei Nădrag.
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