PROCES - VERBAL
Încheiat azi 30 iunie 2021

Cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Nădrag.
La lucrările şedinţei sunt prezenţi 9 dintre toţi cei 11 membri ai Consiliului Local al
comunei Nădrag. Absentează motivat dl. Neag Cristian si d-na. Peta Raluca.
Secretarul general al comunei Nădrag prezintă spre aprobare procesul verbal al şedinţei
anterioare. Procesul verbal este aprobat, fără modificări, cu 9 voturi pentru.
Secretarul general al comunei Nădrag informează că este necesar să fie ales un preşedinte
de şedinţă pentru următoarele 3 luni. Dl. Linginari propune ca preşedinte de şedinţă să fie dl.
Balaş Cristian. Nemaiexistând alte propruneri propunerea d-lui. Linginari este supusă la vot şi
este aprobată cu 9 voturi pentru.
Secretarul general al comunei arată că preşedinte de şedinţă pentru următoarele 3 luni
este dl. Balaş Cristian.
Dl. Balaş, preşedintele de şedinţă, declară deschisă şedinţa ordinară şi dă citire ordinii
de zi, care este următoarea:
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli cheltuieli al
Consiliului Local al Comunei Nădrag pentru anul 2021.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea predării în administrarea Serviciului public de
salubrizare şi administrare a domeniului public al Comunei Nădrag a „Parcului de
Aventură Nădrag”.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a 2 terenuri
intravilane înscrise în CF 400102 Nădrag şi CF 400104 , situate în Nădrag, strada
Ghioceilor, proprietate a UAT Comuna Nădrag, domeniul privat, aflat în administrarea
Consiliului Local Nădrag
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării terenului intravilan înscris în CF 401543
Nădrag, nr. topografic 401543 , cu suprafaţa de 155 mp. situat în Nădrag strada
Oţelarilor, proprietate a UAT Comuna Nădrag, domeniul privat, aflat în administrarea
Consiliului Local Nădrag.
5. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea directă de catre primăria Nădrag a 2
motocosistoare manuale.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea specializării ca şi „coordonator de transport” a
unei persoane din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Nădrag.
7. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al UAT Comuna
Nădrag a 3 terenuri intravilane situate în Nădrag, strada Aleea Teiului.
8. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea direct de către primăria Comunei Nădrag de
echipamente şi servicii pentru funcţionarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de
Urgenţă Nădrag.
9. Diverse.
Preşedintele de şedinţă supune la vot ordinea de zi. Se aprobă ordinea de zi cu 9 voturi
pentru.
Preşedintele de şedinţă prezintă punctul 1 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre privind
rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli cheltuieli al Consiliului Local al Comunei Nădrag
pentru anul 2021. ) prin citirea proiectului de hotărâre . Nefiind discuţii preşedintele de şedinţă
supune la vot proiectul de hotărâre . Proiectul este aprobat cu 9 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 2 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre
privind aprobarea predării în administrarea Serviciului public de salubrizare şi administrare a
domeniului public al Comunei Nădrag a „Parcului de Aventură Nădrag” ) prin citirea
proiectului de hotărâre. D-na Andrei propune să fie prevăzută şi o taxă generală de intrare în

parc de 5 lei/pers, pe lângă tariful pentru utilizarea echipamentelor specifice în valoare de 20
lei/ora/pers. Dl. Linginari arată că i se pare prea mare taxa şi propune o taxă generală de intrare
cu valoarea de 5 lei/pers şi o taxă de utilizare a echipamentelor specifice în valoare de 15
lei/ora/pers. Preşedintele de şedinţă supune la vot propunerea d-nei Andrei. Propunerea este
aprobată cu 8 voturi pentru şi 1 vot împotrivă ( Linginari ). Propunerea d-lui Linginari nu se
mai supune la vot. Nemaifiind discuţii, preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de
hotărâre modificat cu propunerea d-nei Andrei. Proiectul este aprobat cu 9 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 3 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre
privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a 2 terenuri intravilane înscrise în CF 400102
Nădrag şi CF 400104 , situate în Nădrag, strada Ghioceilor, proprietate a UAT Comuna
Nădrag, domeniul privat, aflat în administrarea Consiliului Local Nădrag ) prin citirea
proiectului de hotărâre. Nefiind discuţii, preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de
hotărâre. Proiectul este aprobat cu 9 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 4 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre
privind aprobarea vânzării terenului intravilan înscris în CF 401543 Nădrag, nr. topografic
401543 , cu suprafaţa de 155 mp. situat în Nădrag strada Oţelarilor, proprietate a UAT Comuna
Nădrag, domeniul privat, aflat în administrarea Consiliului Local Nădrag. ) prin citirea
proiectului de hotărâre. Nefiind discuţii, preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de
hotărâre. Proiectul este aprobat cu 9 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 5 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre
privind achiziţionarea directă de catre primăria Nădrag a 2 motocosistoare manuale. ) prin
citirea proiectului de hotărâre. Nefiind discuţii, preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul
de hotărâre. Proiectul este aprobat cu 9 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 6 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre
privind aprobarea specializării ca şi „coordonator de transport” a unei persoane din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Nădrag. ) prin citirea proiectului de hotărâre.
Nefiind discuţii, preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul este
aprobat cu 9 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 7 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre
privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al UAT Comuna Nădrag a 3 terenuri
intravilane situate în Nădrag, strada Aleea Teiului ) prin citirea proiectului de hotărâre. Nefiind
discuţii, preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul este aprobat cu 9
voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 8 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre
privind achiziţionarea direct de către primăria Comunei Nădrag de echipamente şi servicii
pentru funcţionarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Nădrag.) prin citirea
proiectului de hotărâre. Nefiind discuţii, preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de
hotărâre. Proiectul este aprobat cu 9 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 9 al ordinii de zi Diverse, prin
prezentarea următoarelor adrese şi solicitări:
-Cererea d-lor. Hădărău Vasilică, Băban petru, Ionescu Sergiu, Cireşan Cristian
domiciliaţi în localitatea Crivina, prin care solicită cantitatea de 1.300 m. ţeavă plastic cu
diamentrul de 25 mm, pentru extinderea reţelei de apă potabilă a comunei Nădrag până la
terenurile pe care aceştia deţin stupine, cabane şi teren agricol. Solicitanţii arată că manopera
de montare a ţevii şi apometrelor va fi suportată de ei. Cererea este supusă la vot şi este aprobată
cu 9 voturi pentru.
- Cererea d-lui. Roşu Ioan prin care solicită solicită ciment si sort-nisip pentru
repararea zidului de sprijin al malului apei, avariat de inundaţii, în zona casei sale de pe strada
Bretoane. Primarul propune ca cererea să fie dezbătută într-o şedinţă ulterioară, urmând ca până

atunci reprezentanţii primăriei să identifice cantitatea de materiale necesară pentru reparaţii.
Propunerea este supusă la vot şi este aprobată cu 9 voturi pentru.
- Cererea d-lui. Lădariu Cristian prin care solicită montarea unei oglinzi rutiere la
intersecţia străzilor Cornet şi Liniştei. Cererea ests supusă la vot şi este aprobată cu 9 voturi
pentru.
- Cererea d-lui Szilaghi Marian prin care solicită cedarea locului de parcare a
autoturismului personal, loc situat în zona bl. 19 – 21 , în favoarea fostei sale soţii Lazăr
Monica. Cererea este supusă la vot şi este aprobată cu 9 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă acordă în continuare cuvântul consilierilor care au probleme
la acest punct al ordinii de zi.
Dl. Balaş arată că la casa d-nei. Neag Lucreţia situată pe strada Fagului ar fi necesară
cosirea ierbii şi consideră că acest lucru ar trebui făcut de personalul primăriei, având în vedere
că d-na. Neag este o persoană în vârstă, suferindă de multiple afecţiuni şi singură. Primarul
arată că personalul din cadrul primăriei va cosi iarba, dar solicită d-lui Balas să ia legătura cu
d-na Neag pentru a permite accesul muncitorilor în curte.
Dl. Ungur informează că tribuna de la terenul de sport din centrul comunei este foarte
deteriorată şi ar trebui reparată sau dacă se consideră oportun ar trebui demolată, deoarece în
starea actuală constituie un pericol pentru utilizatori. Primarul arată că va fi evaluată situaţia,
urmând a se stabili măsurile necesare.
Dl. Ionele arată că că şi zona blocului 15 există un leagăn defect ce este necesar a fi
dezafectat.
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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