PROCES - VERBAL
Încheiat azi 23 septembrie 2016

Cu ocazia şedinţei convocate de îndată a Consiliului Local al comunei Nădrag.
La lucrările şedinţei sunt prezenţi toţi cei 11 membri ai Consiliului Local al comunei
Nădrag.
Secretarul comunei Nădrag prezintă spre aprobare procesul verbal al şedinţei
anterioare. Procesul verbal este aprobat, fără modificări, cu 9 voturi pentru.
Secretarul comunei Nădrag informează că preşedinte de şedinţă este dl. Biriescu Ioan.
Dl. Biriescu, preşedintele de şedinţă, declară deschisă şedinţa convocată de îndată a
Consiliului Local Nădrag şi dă citire ordinii de zi care este următoarea:
1. Discutarea situaţiei echipei de fotbal ce reprezintă comuna Nădrag în competiţii
interne.
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 (Discutarea situaţiei
echipei de fotbal ce reprezintă comuna Nădrag în competiţii interne) şi dă cuvântul consilierilor
referitor la acesta. Viceprimarul arată că pentru desfăşurarea în cadrul organizat a activităţilor
sportive şi îndeosebi a fotbalului în comună, un grup de tineri au luat iniţiativa constituirii
Asociaţiei Sportive Padeşul Nădrag, persoană juridică română de drept privat, fără scop
patrimonial şi fără caracter politic sau partinic şi arată că pentru finalizarea procedurilor
administrative privind înregistrarea asociaţiei sunt necesare unele sume de bani de care tinerii
iniţiatori nu dispun. Ca atare, având în vedere că asociaţia a fost constituită cu scopul
promovării imaginii comunei Nădrag pe plan intern şi cu scopul asigurării unui cadru organizat
pentru practicarea de activităţi sportive de către tinerii din comună, viceprimarul propune
consilierilor locali ca fiecare dintre ei să participe cu suma de câte 250 lei, din banii personali,
în cel mai scurt timp, pentru acoperirea cheltuielilor necesare înregistrării asociaţiei şi
demarării activităţii acesteia. Propunerea viceprimarului este supusă la vot şi este aprobată cu
11 voturi pentru.
Având în vedere că punctele de la ordinea de zi au fost epuizate, preşedintele de şedinţă
declară închisă şedinţa convocată de îndată a Consiliului Local al comunei Nădrag.
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