
                                                        PROCES - VERBAL 
Încheiat azi 14 septembrie 2021 

  
 
          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 general al comunei Nădrag prezintă spre aprobare procesul verbal al şedinţei 

anterioare. Procesul verbal este aprobat, fără modificări, cu   11 voturi pentru.  

          Secretarul general al comunei arată  că este necesar să fie ales un preşedinte de şedinţă 

întrucât mandatul  preşedintelui anterior a expirat. Dl. Linginari propune ca preşedinte de 

şedinţă pentru următoarele 3 luni pe d-na. Andrei Flavia Ioana. Propunerea este supusă la vot 

şi este aprobată cu 11 voturi pentru.   

          D-na. Andrei, preşedintele de şedinţă,  declară deschisă şedinţa ordinară  şi   dă citire 

ordinii de zi, care este următoarea: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Serviciului de 

Alimentare cu Apă şi de Canalizare al Comunei Nădrag 

       2. Proiect de hotărâre privind înscrierea în Cartea Funciară prin alocare de număr cadastral 

nou, a unui teren intravilan din UAT Comuna Nădrag, aferent Cabanei Căprioru. 

 3.Diverse. 

            Preşedintele de şedinţă supune la vot ordinea de zi. Se aprobă ordinea de zi  cu  11 

voturi pentru.  

            Preşedintele de şedinţă prezintă punctul 1 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre 

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Serviciului de Alimentare cu Apă şi de 

Canalizare al Comunei 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 înscrierea în Cartea Funciară prin alocare de număr cadastral nou, a unui teren 

intravilan din UAT Comuna Nădrag, aferent Cabanei Căprioru ) prin citirea proiectului de 

hotărâre. Nefiind discuţii, preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre modificat 

cu propunerea d-nei Andrei. Proiectul este aprobat cu 11 voturi pentru.   

             Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 3 al ordinii de zi Diverse, prin citirea 

următoarelor solicitări: 

             - . Cererea d-lui. Stolz Jean Daniel prin care solicită cumpărarea terenului proprietate 

al primăriei Nădrag, aferent casei al cărei proprietar este, situată la adresa Nădrag, str. Haiduca 

nr.3. Primarul propune demararea demersurilor de evaluare şi vânzare a terenului. 

             -   Cererea d-lui. Moldovan Sandi prin care solicită construirea unei copertine de 4,5m 

x 4m cu inaltimea de 3 m ., pentru parcarea autoturismului personal, pe terenul închiriat de la 

Primăria Nădrag, situat pe strada Şcolii. Primarul propune amânarea discutării cererii pentru o 

şedinţă ulterioară, urmând a se clarifica situaţia juridică a ternului. Propunerea este supusă la 

vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru. 

                - Cererea d-nei. Fuior Mărioara prin care solicită dezafectarea locului de joacă din 

faţa locuinţei proprietate personală de pa strada Tineretului 3, din cauza zgomotului şi a 

mizeriei pe care o produc cei care frecventează respectivul loc de joacă. Viceprimarul propune 

să fie dezafectate doar masa de tenis şi leagănele, iar obiectele de joacă situate în faţa casei nr.4 

să rămână în funcţiune, urmând să fie evaluată situaţia lor după câteva luni.. Propunerea este 

aprobată cu 11 voturi pentru.  



                  - cererea d-nei. Bogdan Janeta prin care solicită alocarea de materiale pentru 

repararea rigolei de scurgere a apelor pluviale situată în spatele casei proprietate personală de 

pe strada Cornet nr.9, urmând ca reparaţia să o facă petenta cu forţe proprii. Primarul propune 

alocarea materialelor respective. Propunerea este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi 

pentru. De asemenea în cererea sa petenta solicită şi repararea căilor de acces din cimitirul de 

pe strada Şcolii din Nădrag. Primarul arată că urmează a se evalua costurile pentru pavarea 

aleilor, urmând a se rediscuta cererea după stabilirea unui cost. 

 

            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  

                        Andrei Flavia Ioana                                              Secretar general  

           Fuior Mărioara 
 

 

 

 


