
PROCES - VERBAL
Încheiat azi 27 august 2014

              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 prezintă 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,  preşedintele  de  şedinţă,  declară  deschisă  şedinţa  ordinară  a
Consiliului Local Nădrag şi dă citire ordinii de zi care este următoarea:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare întocmit în vederea
vânzării  prin licitaţie a  terenului intravilan cu suprafaţa de 1.000 mp.  înscris în
CF 401339 Nădrag nr. topografic 1/1/1/a/1/a/1/1/b/18/9/6/5/2/16/16/7/2, situat în
localitatea Nădrag strada Lunca.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din
întocmirea Studiul de fezabilitate aferent obiectivului de investiţii   „Reabilitare
si extindere reţea de apă uzată (canalizare şi staţie de epurare), localitatea
Nădrag judeţul Timiş".

3. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea   cofinanţării  cheltuielilor  aferente
obiectivului  de  investiţii  „Reabilitare  si  extindere  reţea  de  apă  uzată
(canalizare şi staţie de epurare), localitatea Nădrag judeţul Timiş" în vederea
obţinerii unei finanţări prin Programul naţional de dezvoltare locală.

4. 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  aprobarea  raportului  de  evaluare  întocmit  în  vederea  vânzării  prin
licitaţie a  terenului intravilan cu suprafaţa de 1.000 mp. înscris în CF 401339 Nădrag nr.
topografic  1/1/1/a/1/a/1/1/b/18/9/6/5/2/16/16/7/2, situat  în  localitatea  Nădrag  strada
Lunca.) prin citirea proiectului de hotărâre şi referatului compartimentului de specialitate.
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 ( Proiect de
hotărâre  privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici  rezultaţi  din  întocmirea
Studiul de fezabilitate aferent obiectivului de investiţii   „Reabilitare si extindere reţea
de apă uzată (canalizare şi staţie de epurare), localitatea Nădrag judeţul Timiş")
prin  citirea  proiectului  de  hotărâre  şi  a  referatului  compartimentului  de  specialitate.
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 3 al ordinii de zi ( Proiect de
hotărâre privind  aprobarea   cofinanţării  cheltuielilor  aferente  obiectivului  de investiţii
„Reabilitare  si  extindere  reţea  de  apă  uzată  (canalizare  şi  staţie  de  epurare),
localitatea Nădrag judeţul Timiş"  în vederea obţinerii unei finanţări  prin Programul
naţional  de  dezvoltare  locală.)  prin  citirea  proiectului  de  hotărâre  şi  a  referatului



compartimentului  de specialitate.  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 4 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 ordinară a Consiliului Local al comunei Nădrag.

                Preşedinte de şedinţă 
                     Ungur Vasile                                                      Secretar

                         Fuior Mărioara


