PROCES - VERBAL
Încheiat azi 07 decembire 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 11 voturi pentru.
Secretarul comunei Nădrag informează că preşedinte de şedinţă este dl. Linginari
Puiu Ioan.
Dl. Linginari, preşedintele 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 rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului
local al comunei Nadrag pe anul 2016 .
2. 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 rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului local al comunei Nadrag
pe anul 2016) prin citirea proiectului de hotărâre. 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) prin
prezentarea următoarelor adrese şi cereri:
- Cererea d-lui. Cosma Liviu Aurelian ptin care solicită aprobare pentru angajarea ca
asistent personal pentru persoana cu handicap grav Luntraşu Dănuţ. Cererea este
supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.
- Cererea d-lui. Apăscăriţei Gheorghe prin care solicită repartizarea unei locuinţe în
blocul 24. Primarul, ţinând cont de situaţia familială şi numărul de 3 copii ai
petentului, propune repartizarea unei locuinţe în blocul 24 doar după ce petentul îşi
achită datoriile faţă de primărie. Propunerea 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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