PROCES - VERBAL
Încheiat azi 29 mai 2019
Cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Nădrag.
La lucrările şedinţei sunt prezenţi 10 dintre cei 11 membri ai Consiliului Local al
comunei Nădrag. Absentează dl. Schoner Emil.
Secretarul comunei informează că preşedinte de sedinţă este dl. Biriescu Ioan.
Secretarul comunei Nădrag prezintă spre aprobare procesul verbal al şedinţei
anterioare. Procesul verbal este aprobat, fără modificări, cu 10 voturi pentru.
Dl.Biriescu, preşedintele de şedinţă, declară deschisă şedinţa ordinară şi dă citire
ordinii de zi, care este următoarea:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea fondurilor destinate acordării de premii cu
prilejul organizării evenimentului cultural „Ziua copilului” în anul 2019.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea fondurilor destinate organizării evenimentului
cultural „Zilele comunei Nădrag” în anul 2019.
3. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea directă a unor aparate destinate înregistrării
de imagini video, pentru dotarea primăriei Nădrag.
4. Proiect de hotărâre privind întabularea şi alocarea de număr cadastral nou pentru o
parcelă de teren situată în intravilanul comunei Nădrag, şi înscrierea lui într-o carte
funciară nouă
5. Diverse.
Preşedintele de şedinţă supune la vot ordinea de zi. Se aprobă cu 10 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 1 al ordinii de zi ( Proiect de hotărâre
privind aprobarea fondurilor destinate acordării de premii cu prilejul organizării
evenimentului cultural „Ziua copilului” în anul 2019) 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
privind aprobarea fondurilor destinate organizării evenimentului cultural „Zilele comunei
Nădrag” în anul 2019) Nefiind discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de
hotărâre. Proiectul este adoptat cu 10 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă de şedinţă pune în discuţie punctul 3 al ordinii de zi (Proiect
de hotărâre privind achiziţionarea directă a unor aparate destinate înregistrării de imagini
video, pentru dotarea primăriei Nădrag) prin citirea proiectului de hotarâre. Nefiind discuţii
preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul este adoptat cu 10 voturi
pentru.
Preşedintele de şedinţă de şedinţă pune în discuţie punctul 4 al ordinii de zi (Proiect
de hotărâre privind întabularea şi alocarea de număr cadastral nou pentru o parcelă de teren
situată în intravilanul comunei Nădrag, şi înscrierea lui într-o carte funciară nouă ) prin citirea
proiectului de hotarâre. Nefiind discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de
hotărâre. Proiectul este adoptat cu 10 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă de şedinţă pune în discuţie punctul 5 al ordinii de zi – Diverse
prin prezentarea următoarelor adrese şi cereri:
-Cererea d-lui. Ţepeş Aurel prin care informează că apărarea de mal din zona Str.
Liniştei nr. 6 s-a dărâmat, acest zid susţinând drumul şi reţeaua de apă potabilă. Primarul
propune ca în primă fază să se remedieze situaţia din zona semnalată de petent, urmând ca
ulterior să se contacteze o firmă de specialitate în vederea întocmirii unei documentaţii
tehnice de lucrări similare pentru toate zonele din comună ce vor fi identificate cu aceleaşi
probleme. Propunerea este supusă la vot şi este aprobată cu 10 voturi pentru.
- Cererea d-lui Maiornik Marian prin care solicită includerea în componenţa
locuinţei din contractual de închiriere de pe strada Liniştei nr. 13 ( al cărui titular este) a
camerei şi anexei ca fac corp comun cu locuinţa sa, încăperi actualmente parasite şi în stare
avansată de degradare, care au făcut obiectul unui contract de închiriere separat. Cererea este
supusă la vot şi este aprobată cu 10 voturi pentru.

- Cererea d-nei. Talpan Laura prin care solicită aprobare pentru construirea unei
debarale lipită de apartamentul pe care-l deţine în proprietate în blocul 8. Primarul propune
amânarea discutării cererii pentru o şedinţă ulterioară, urmând ca inspectorul cu urbanismul
al primăriei să verifice situaţia concretă din teren. Propunerea este supusă la vot şi este
aprobată cu 10 voturi pentru.
- Rediscutarea cererii depuse într-o şedinţă ulterioară de către d-na. Farcas Baby
prin care solicită aprobarea montării unei uşi despărţitoare pe holul blocului în care locuieşte.
Preşedintele de şedinţă prezintă informarea inspectorului cu urbanismul, care arată că în
conformitate cu prevederile contractului de închiriere a locuinţei, chiriaşul nu are dreptul să
aducă modificări spaţiilor comune ale blocului. Cererea este supusă la vot şi este respinsă cu
10 voturi împotrivă.
- Cererea d-lui Lupu Viorel prin care solicită închirierea unui spaţiu pentru parcarea
autoturismului personal în zona blocului 18. Primarul propune amânarea discutării cererii
pentru o şedinţă ulterioară, urmând să se verifice în teren existenţa locurilor disponibile şi în
fucnţie de existenţa acestora, marcarea cu vopsea a noi locuri de parcare. Propunerea este
supusă la vot şi este aprobată cu 10 voturi pentru.
- Cererea d-lui. Cozma Adrian Mihai prin care solicită închirierea suprafeţei de 40
mp. teren în zona casei sale de pe strada Padeş nr.11, pentru amplasarea unei copertine
demontabile pentru parcarea unei autoutilitare. Cererea este supusă la vot şi este aprobată cu
10 voturi pentru.
- Cererea d-lui. Haivacă Ruben prin care solicită materiale necesare refacerii
apărării de mal în zona casei sale de pe strada Izvodea nr.25, apărare care a fost deteriorată pe
o lungime de 10 m. în urma inundaţiilor din data de 01.05.2019. Primarul propune ca
inginerul cu urbanismul să constate ce materiale sunt necesare şi acestea să fie puse la
dispoziţia petentului. Propunerea este supusă la vot şi este aprobată cu 10 voturi pentru.
- Cererile depuse de Caracioni Ilona şi Postolache Anuţa prin care solicită
repartizarea a câte unei locuinţe din patrimonial primăriei pentru închiriere. Preşedintele de
şedinţă propune includerea cererii în lista de priorităţi. Propunerea este supusă la vot şi este
aprobată cu 10 voturi pentru.
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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