
PROCES - VERBAL
Încheiat azi 13 martie  2017

              Cu ocazia şedinţei extraordinare  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 d-na. Manea
Maria.

  D-na  Manea,  preşedintele  de  şedinţă,  declară  deschisă  şedinţa  extraordinară  a
Consiliului Local Nădrag şi dă citire ordinii de zi care este următoarea:

1. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  Proiectului  „Realizare
acoperis,reabilitare,modificare si dotare gradinita Nadrag”

2. Proiect de hotărâre privind  aprobarea proiectului „Reabilitare,modernizare si dotare
Liceu Nadrag

3. Proiect de hotărâre privind  aprobarea proiectului „Reabilitare,modernizare si dotare
Scoala cu cl.I-IV Nadrag

4. Proiect de hotărâre privind  aprobarea proiectului „Reabilitare,modernizare si dotare
Scoala cu cl.V-VIII Nadrag

5. Diverse. 
            Primarul propune modificarea ordinii de zi după cum urmează:

Punctul 5. Proiect de hotărâre privind  sprijinirea activităţilor sportive desfăşurate în
cadru  organizat de echipe, asociaţii sportive nonprofit sau sportivi individuali, reprezentanţi
ai comunei Nădrag . Punctul  Diverse va fi punctul 6.
            Preşedintele de şedinţă supune la vot aprobarea modificării ordinii de zi. Se aprobă cu
11 voturi pentru. Preşedintele de şedinţă supune la vot ordinea de zi modificată. Se aprobă cu
11 voturi pentru.

Preşedintele  de  şedinţă  pune  în  discuţie  punctul  1  al  ordinii  de  zi  ( Proiect  de
hotărâre

 privind aprobarea Proiectului „Realizare acoperis,reabilitare,modificare si dotare gradinita
Nadrag”  )   prin  citirea  proiectului  de  hotărâre .  Nefiind  discuţii,  preşedintele  de  şedinţă
supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul este aprobat cu 11 voturi pentru.

Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 2 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre
 privind  aprobarea proiectului  „Reabilitare,modernizare si  dotare Liceu Nadrag).  Nefiind
discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul de hotărâre este
adoptat cu 11 voturi pentru. 

Preşedintele  de  şedinţă  pune  în  discuţie  punctul  3  al  ordinii  de  zi  (Proiect  de
hotărâre

 privind  aprobarea proiectului „Reabilitare, modernizare si dotare Scoala cu cl.I-IV Nadrag)
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 (Proiect  de
hotărâre 

privind  aprobarea proiectului „Reabilitare,modernizare si dotare Scoala cu cl.V-VIII Nadrag)
 Nefiind discuţii  preşedintele  de şedinţă  supune la vot proiectul  de hotărâre.  Proiectul  de
hotărâre este adoptat cu 11 voturi pentru.
            Preşedintele de şedinţă de şedinţă pune în discuţie punctul 5 al ordinii de zi ( Proiect
de hotarare privind sprijinirea activităţilor sportive desfăşurate în cadru  organizat de echipe,
asociaţii  sportive  nonprofit  sau  sportivi  individuali,  reprezentanţi  ai  comunei
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Nădrag  ).Consilierul  juridic  arată  că  se  pot  sprijini  financiar  echipe,  asociatii  sportive
nonprofit  sau  sportivi  individuali  reprezentanti  ai  comunei  Nadrag  prin  cumpărare  de
ecchipamente,  taxe participare la competitii  sportive şi deplasări.  Nemaifiind alte  discuţii
preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul de hotărâre este adoptat
cu 11 voturi pentru.

   Preşedintele  de  şedinţă  de  şedinţă  pune  în  discuţie  punctul  6  al  ordinii  de  zi
(Diverse) prin prezentarea următoarelor adrese şi cereri:

    -  Cererea locuitorilor de pe str.Şcolii  prin care aduc la cunostinţă că şanţul de
colectarea a apei pluviale din zona Şcoala - Cimitir, este deteriorat la fel si podeţul de trecere
la cimitir. Dl.primar arată că dl inginer Deliomini se va deplasa pe teren pentru identificarea
problemelor  arătate  de  acesti  locuitori  şi  va  veni  cu  soluţii  pentru  a  se  remedia  această
situaţie.

    -  Cererea d-lui Farcas Sergiu solicita aprobarea inchiriere teren loc de parcare in
fata bl.21. cererea este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.
                -  Cererea d-lui Stănescu C-tin Răzvan prin care solicită cumpărarea locuinţei pe
care o deţine în chirie. Cererea este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.

    -  Cererea d-nei Maiornik Mihaela Stefania prin care solicită închirierea cantinei
şcolii pe o perioada de 5 ani pentru desfăşurare de activitati economice. Cererea este supusă
la vot şi este respinsă cu 10 voturi împotrivă şi 1 abtinere (Minea)

     - Cererea d-lui Jurca Viktor Stefan prin care solicită închirierea unei locuinţe.
Preşedintele  de  şedinţă  propune  includerea  cererii  pe  lista  de  priorităţi.  Propunerea  este
supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.

     În continuare preşedintele de şedinţă acordă cuvântul participanţilor la şedinţă care
au probleme la acest punct al ordinii de zi.

    Dl. Manea Silviu, şeful Postului de Politie Nădrag arată că ar fi bine dacă se vor
achiziţiona camere de luat vederi şi se vor monta în locuri strategice, şi solicită cumpararea
de camere performante care pot fi  folosite şi pe timp de noapte,  astfeşl încât  să se poata
identifica participanţii la trafic.

           Având în vedere că punctele de la ordinea de zi au fost epuizate, preşedintele
de şedinţă declară închisă şedinţa extraordinară a Consiliului Local al comunei Nădrag. 

                Preşedinte de şedinţă 
                    Manea Maria                                                  Secretar
                                                                                                            Fuior Mărioara
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