
PROCES VERBAL
încheiat azi 19 aprilie 2010

  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.
              Dl. Linginari propune ca preşedinte de şedinţă să fie d-na. Jurconi Ioana. Propunerea
este supusă la vot si este aprobată cu 11 voturi pentru.
              Secretara supune spre aprobare procesul verbal al şedinţei anterioare. Procesul verbal
este aprobat, fără modificări, cu  11 voturi pentru.

  D-na Jurconi Ioana,  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 rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al
Consiliului Local al Comunei Nădrag  pentru anul 2010.
              2.  Proiect de hotărâre privind organizarea unei licitaţii pentru atribuirea contractului
de  servicii  de  Întocmire  proiect  tehnic  pentru  lucrarea  „Reabilitare  şi  extindere  reţea  de
canalizare şi staţie de epurare în localitatea Nădrag, comuna Nădrag, judeţul Timiş”.
             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 rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Comunei Nădrag
pentru anul 2010) 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 (  Proiect de
hotărâre  privind  organizarea  unei  licitaţii  pentru  atribuirea  contractului  de  servicii  de
Întocmire proiect tehnic pentru lucrarea „Reabilitare şi extindere reţea de canalizare şi staţie
de epurare în localitatea Nădrag, comuna Nădrag, judeţul Timiş”.) 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 de hotărâre este adoptat
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.

                    Preşedinte de şedinţă 
                       Jurconi Ioana                                         Secretar

                           Fuior Mărioara 


