
PROCES - VERBAL
Încheiat azi 16 martie  2017

              Cu ocazia şedinţei de indata  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 de indata a Consiliului
Local Nădrag şi dă citire ordinii de zi care este următoarea:

1. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de  evaluare şi selecţie  a ofertelor în
vederea atribuirii contractului de executie  lucrări aferent proiectului  „Modernizarea,
renovarea  si  dotarea  caminului  cultural  din  localitatea  Crivina,  comuna  Nadrag,
judetul Timis”  - Măsura 7.6 „Protejare patrimoniu cultural” din cadrul Programului
Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Lucrări de reabilitare a reţelei de 
iluminat public în comuna Nădrag, judeţul Timiş”.

3. Proiect  de  hotărâre  privind  acordul  Consiliului  Local  al  comunei  Nădrag  în
implementarea proiectului   „Modernizarea,  renovarea şi  dotarea căminului  cultural
din  localitatea  Nădrag,  comuna  Nădrag,  judeţul  Timiş  ”  finanţat  prin  FEADR în
cadrul programului PNDR 2014 - 2020 prin măsura 07 – Servicii de bază şi reînnoirea
satelor în zonele rurale, submăsura 7.6 – investiţii asociate cu protejarea patrimoniului
cultural.

4. Proiect  de  hotărâre  privind  însuşirea  listei  privind  activităţile  culturale  şi  sociale
desfăşurate în perioada martie 2016 – martie 2017 la căminul cultural din localitatea
Nădrag, comuna Nădrag, jud. Timiş.

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

Proiect  de  hotarare  privind  stabilirea  destinaţiei  de  locuinţă  convenabilă  pentru
locuinţa situată la adresa Nădrag, str. Tineretului, bl. 8, sc. A, ap. 10, jud. Timiş.

 Punctul  Diverse va deveni punctul nr.6  al ordinii de zi.
            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  constituirea  comisiei  de   evaluare  şi  selecţie   a  ofertelor  în  vederea  atribuirii
contractului  de  executie  lucrări aferent  proiectului  „Modernizarea,  renovarea  si  dotarea
caminului  cultural  din localitatea  Crivina,  comuna Nadrag,  judetul  Timis”  -  Măsura  7.6
„Protejare patrimoniu cultural” din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-
2020.) prin citirea proiectului de hotătâre. 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 „Lucrări de reabilitare a reţelei de iluminat public în comuna 
Nădrag, judeţul Timiş”) prin citirea proiectului de hotărâre. 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 
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privind  acordul  Consiliului  Local  al  comunei  Nădrag  în  implementarea  proiectului
„Modernizarea,  renovarea  şi  dotarea  căminului  cultural  din  localitatea  Nădrag,  comuna
Nădrag, judeţul Timiş ” finanţat prin FEADR în cadrul programului PNDR 2014 - 2020 prin
măsura 07 – Servicii de bază şi reînnoirea satelor în zonele rurale, submăsura 7.6 – investiţii
asociate cu protejarea patrimoniului cultural). 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 însuşirea listei privind activităţile culturale şi sociale desfăşurate în perioada martie
2016 – martie 2017 la căminul cultural din localitatea Nădrag, comuna Nădrag, jud. Timiş)
prin citirea  proiectului  de hotărâre.  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 stabilirea destinaţiei  de locuinţă  convenabilă pentru locuinţa situată la
adresa Nădrag, str. Tineretului,  bl. 8, sc. A, ap. 10, jud. Timiş) prin citiera proiectului de
hotărâre.

Nefiind  alte   discuţii  preşedintele  de  şedinţă  supune  la  vot  proiectul  de  hotărâre.
Proiectul de hotărâre este adoptat cu 10 voturi pentru, 1 abtinere(Andrei Ioana pentru conflict
de interese)

   Preşedintele  de  şedinţă  de  şedinţă  pune  în  discuţie  punctul  6  al  ordinii  de  zi
(Diverse) prin prezentarea următoarelor adrese şi cereri:
               - Scrisoarea de multumire a preotului Iancu Daniel, parohul bisericii ortodoxe din
Nădrag,  pentru sprijinul financiar acordat in anul 2016 de catre Consiliului Local Nadrag
pentru lucrarile de construire,reparatie si renovare ale Parohiei Nadrag

    - Cererea dlui Szoke Carol prin care solicită cumpărarea terenului aferent casei de
locuit.  Preşedintele  de şedinţă  propune să i  se aprobe cumpararea  terenului  aferent  casei.
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 extraordinară a Consiliului Local al comunei Nădrag. 

                Preşedinte de şedinţă 
                    Manea Maria                                                  Secretar
                                                                                                            Fuior Mărioara

2


	Proiect de hotarare privind stabilirea destinaţiei de locuinţă convenabilă pentru locuinţa situată la adresa Nădrag, str. Tineretului, bl. 8, sc. A, ap. 10, jud. Timiş.
	Preşedintele de şedinţă de şedinţă pune în discuţie punctul 5 al ordinii de zi (Proiect de hotarare privind stabilirea destinaţiei de locuinţă convenabilă pentru locuinţa situată la adresa Nădrag, str. Tineretului, bl. 8, sc. A, ap. 10, jud. Timiş) prin citiera proiectului de hotărâre.

