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Încheiat azi 08 august 2013

              

              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.
              Secretara comunei Nădrag supune spre aprobare procesul verbal al şedinţei
anterioare. Procesul verbal este aprobat, fără modificări, cu  11 voturi pentru. 
              Secretara comunei Nădrag informează că este necesar sa fie ales un preşedinte
de şedinţă întrucât mandatul de preşedinte al d-nei. Jurconi Flavia Ioana a luat sfârşit. Dl.
Linginari  îl  propune ca  preşedinte  de  şedinţă  pe  dl.  Stoian  Zaharia.  Propunerea  este
supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.

  Dl. Stoian Zaharia, 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  schimbarea  destinaţiei  construcţiei  aparţinând
domeniului  public  al  comunei  Nădrag,  situată  în  Nădrag,  Piaţa  Parc  nr.  13  ,
înscrisă în CF 400061 Nădrag, nr.top 1/18 .

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  schimbarea  destinaţiei  construcţiei  aparţinând  domeniului  public  al
comunei Nădrag, situată în Nădrag, Piaţa Parc nr. 13 , înscrisă în CF 400061 Nădrag,
nr.top 1/18 ) 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). La
acest punct al ordinii de zi nu sunt probleme.
            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.

                Preşedinte de şedinţă 
                   Stoian Zaharia                                                          Secretar

                           Fuior Mărioara


