
 PROCES - VERBAL
Încheiat azi 19 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. Proiect de hotărâre aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat de
pe raza UAT Comuna Nădrag, pentru anul şcolar 2017-2018.

3. 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 (Proiect de hotărâre
aprobarea reţelei  unităţilor  de învăţământ  preuniversitar  de stat  de pe raza UAT Comuna
Nădrag, pentru anul şcolar 2017-2018)  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 3 al ordinii de zi (Diverse) prin
prezentarea următoarelor adrese şi cereri:

- Cererea d-nei. Murgoi Alexandra de a fi angajata ca asistent personal pentru persoana
cu handicap grav Pantea Elena care este bunica sa. Cererea este supusă la vot şi este
aprobată cu 11 voturi pentru. 

- Cererea d-nei. Ianc Simona prin care solicita rezilierea contractului de închiriere a
locuinţei  situată  pe  str.  Oţelarilor,  bl.4,  ap.6.  Cererea  este  supusă  la  vot  şi  este
aprobată cu 11 voturi pentru.  

- Cererea d-nei.  Ianc Simona prin care solicita închirierea apartamentului nr.  22 din
blocul  24.  Primarul  arată  că  respectivul  apartament  a  fost  deja  închiriat  unei  alte
persoane. Preşedintele de şedinţă supune la vot cererea care este respinsă cu 11 voturi
împotriva. 

           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 
                 Linginari Puiu Ioan                                                   Secretar
                                                                                                            Fuior Mărioara


