PROCES - VERBAL
Încheiat azi 28 august 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. Ungur Vasile.
Secretarul comunei Nădrag prezintă spre aprobare procesul verbal al şedinţei
anterioare. Procesul verbal este aprobat, fără modificări, cu 11 voturi pentru.
Dl.Ungur, preşedintele de şedinţă, declară deschisă şedinţa ordinară şi dă citire
ordinii de zi, care este următoarea:
1.Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale
Aparatului de specialitate al primarului comunei Nădrag şi serviciilor publice pentru anul
2019.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea extinderii reţelei de gaz metan a Comunei
Nădrag pe străzile Piaţa Parc, Metalurgiştilor şi Izvodea din Nădrag.
3. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea de mobilier stradal şi figurine ornamentale
ce vor fi amplasate pe domeniul public al Comunei Nădrag.
4. Proiect de hotărâre privind probarea alocării de fonduri pentru relizarea unui bust în
bronz al lui Eftimie Murgu ce va fi amplasat în Foaierul Central al Camerei Deputaţilor.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea evaluării în vederea vânzării a terenului
intravilan înscris în CF 401479 Nădrag, nr. cadastral 401479, nr. topografic 1/1/1/a/1/a/1/1/b/
18/6, situat în strada Piaţa Parc .
6.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
privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Aparatului de specialitate al
primarului comunei Nădrag şi serviciilor publice 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 aprobarea extinderii reţelei de gaz metan a Comunei Nădrag pe străzile Piaţa Parc,
Metalurgiştilor şi Izvodea din Nădrag) 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 achiziţionarea de mobilier stradal şi figurine ornamentale ce vor fi
amplasate pe domeniul public 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 4 al ordinii de zi (Proiect
de hotărâre privind probarea alocării de fonduri pentru relizarea unui bust în bronz al lui
Eftimie Murgu ce va fi amplasat în Foaierul Central al Camerei Deputaţilor) 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 evaluării în vederea vânzării a terenului intravilan înscris în CF
401479 Nădrag, nr. cadastral 401479, nr. topografic 1/1/1/a/1/a/1/1/b/18/6, situat în strada
Piaţa Parc) 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 - Diverse
prin prezentarea următoarelor adrese şi cereri:
-Notificarea d-lui. Cireşan Cornel prin care aduce la cunoştinşă faptul că a blocat
scurgerea şanţului care colectează apă din precipitaţii şi care trece pe proprietatea sa.
Primarul informează că este în curs de elaborare documentaţia tehnică privind reprofilarea
rigolelor de scurgere din satul Crivina, ceea ce va rezolva problema scurgerii apelor pluviale.
-Solicitarea SC Frincu Ralmar, privind aprobarea programului de funcţionare pe
perioada de vară pentru punctul de lucru al firmei ( cu activitatea restaurant ) de pe strada
Turnătoriei nr.3 după cum urmează: luni, marţi, joi şi vineri 0900- 1300 şi 1730 – 2130. Joi –
închis. Sâmbătă şi duminică 1730 – 21 30. Solicitarea este supusă la vot şi este aprobată cu 11
voturi pentru.
-Notificarea depusă de dl. Alin Brînduşescu prin care propune un schimb de terenuri
cu primăria. Primarul propune amânarea discutării cererii pentru o şedinţă ulterioară, urmând
a se verifica dacă pe terenul pe care dl. Brînduşescu doreşte să-l cedeze se poate construi o
capelă, în caz contrar primăria nefiind interesată de respectivul teren. Propunerea este supusă
la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.
-Cererile privind închirierea a câte unei locuinţe depuse de Damşa Ioan şi de Rosuşi
Ileana. Preşedintele de şedinţă propune includerea cererilor pe lista de priorităţi.
În continuare preşedintele de şedinţă acordă cuvântul consilierilor care au probleme
la acest punct al ordinii de zi.
- dl. Biriescu solicită să se rezolve problema locului de colectat deşeurile menajere de
la blocul 7, care are un aspect total necorespunzător. Primarul informează că în urma
sesizorilor mai multor cetăţeni pubelele de colectare a deşeurilor din zonă vor fi amplasate la
fiecare scară de bloc din zonă, iar containerul mare pentru colectarea deşeurilor voluminoase
va fi luat.
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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