PROCES - VERBAL
Încheiat azi 01 august 2014

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 supune spre aprobare procesul verbal al şedinţei
anterioare. Procesul verbal este aprobat, fără modificări, cu 11 voturi pentru.
Secretarul comunei Nădrag informează că preşedinte de şedinţă este dl. Ungur
Vasile.
Dl. Ungur, preşedinte de şedinţă, declară deschisă şedinţa convocată de îndată a
Consiliului Local Nădrag şi dă citire ordinii de zi care este următoarea:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării unei Scrisori de Garantare de la
FNGCIMM SA IFN în valoare de 313.500 lei în vederea garantării obligaţiilor de
plată a avansului în valoare de 285.000 lei din fondurile nerambursabile pentru
implementarea proiectului integrat intitulat „Înfiinţarea centrului local de informare
turistica şi marketingul serviciilor legate de turismul rural în Comuna Nădrag, judeţul
Timiş” finanţat din fonduri FEADR prin programul PNDR măsura 3.13.
2. Diverse
Se 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 aprobarea solicitării unei Scrisori de Garantare de la FNGCIMM SA IFN
în valoare de 313.500 lei în vederea garantării obligaţiilor de plată a avansului în valoare
de 285.000 lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului integrat
intitulat „Înfiinţarea centrului local de informare turistica şi marketingul serviciilor legate de
turismul rural în Comuna Nădrag, judeţul Timiş” finanţat din fonduri FEADR prin programul
PNDR măsura 3.13.) prin citirea proiectului de hotărâre. Preşedintele de şedinţă solicită
discuţii pe marginea acestui proiect. Nefiind discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot
proiectul de hotărâre. Proiectul este adoptat cu 11 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 2 al ordinii de zi (Diverse) şi
acordă cuvântul consilierilor care au probleme la acest punct al ordinii de zi. Nu sunt
probleme la acest punct al ordinii de zi.
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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