
                                                        PROCES - VERBAL
Încheiat azi 09 ianuarie 2020

             Cu ocazia şedinţei extraordinare  a Consiliului Local al comunei Nădrag.
             La lucrările şedinţei sunt prezenţi 10 dintre  cei 11 membri ai Consiliului Local al
comunei  Nădrag. Absentează motivat dl. Butnariu Sorin.
             Secretarul comunei informează că este necesară alegerea unui nou preşedinte de
şedinţă pentru următoarele trei  luni . Dl. Biriescu Lazăr propune ca preşedinte de şedinţă
pentru următoarele trei luni să fie dl. Lăzărescu Răzvan. Propunerea este supusă la vot şi este
aprobată  cu  10  voturi  pentru.  Secretarul  comunei  arată  că  preşedinte  de  şedinţă  pentru
următoarele trei luni va fi dl. Lăzărescu Răzvan 
             Secretarul comunei Nădrag prezintă spre aprobare procesul verbal al  şedinţei
anterioare. Procesul verbal este aprobat, fără modificări, cu   10 voturi pentru.

 Dl.Lăzărescu, preşedintele de şedinţă,  declară deschisă şedinţa extraordinară  şi   dă
citire ordinii de zi, care este următoarea:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului  bugetului de
venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al comunei Nădrag pentru anul 2019, din
excedentul bugetului pentru anii precedenţi.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere şi
penalităţilor  aferente  impozitelor  şi  taxelor  locale,  chiriilor,  redevenţelor  şi  altor
obligaţii la bugetul local, datorate de către contibuabilii persoane juridice şi Persoane
juridice de pe raza Unităţii  Administrativ Teritoriale  Comuna Nădrag pentru anul
2020.

3. Diverse.
           Primarul propune modificarea ordinii de zi prin introducerea la punctul 3 a Proiectului
de hotărâre privind aprobarea acordării  de ajutoare de urgenţă constând în lemne de foc,
familiilor  sau  persoanelor  singure  aflate  în  situatii  de  necesitate  din  comuna  Nădrag,  iar
punctul Diverse va fi punctul 4 al ordinii de zi. 
           Preşedintele de şedinţă supune la vot aprobarea modificării ordinii de zi. Modificarea
este  aprobată  cu  10  voturi  pentru.  Preşedintele  de  şedinţă  supune  la  vot  ordinea  de  zi
modificată. Se aprobă cu 10 voturi pentru.      
           Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 1 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre
privind  aprobarea  acoperirii  definitive  a  deficitului   bugetului  de  venituri  şi  cheltuieli  al
Consiliului Local al comunei Nădrag pentru anul 2019, din excedentul bugetului pentru anii
precedenţi. )  prin citirea proiectului  de hotărâre.   Nefiind discuţii,  preşedintele  de şedinţă
supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul este aprobat cu 10 voturi pentru.  
            Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 2 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre
privind  aprobarea  scutirii  de  la  plata  majorărilor  de  întârziere  şi  penalităţilor  aferente
impozitelor şi taxelor locale, chiriilor, redevenţelor şi altor obligaţii la bugetul local, datorate
de către contibuabilii persoane juridice şi Persoane juridice de pe raza Unităţii Administrativ
Teritoriale  Comuna Nădrag pentru anul 2020. ) prin citirea proiectului de hotărâre.  Nefiind
discuţii, preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul este aprobat cu
10 voturi pentru.
             Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 3 al ordinii de zi ( Proiect de hotărâre
privind aprobarea acordării de ajutoare de urgenţă constând în lemne de foc,  familiilor sau
persoanelor singure aflate în situatii de necesitate din comuna Nădrag) prin citirea proiectului
de hotărâre.   Nefiind discuţii,  preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul  de hotărâre.
Proiectul este aprobat cu 10 voturi pentru.
             
             Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 9 al ordinii de zi Diverse prin citirea
următoarelor adrese şi cereri:
              -Cererea d-nei. Mircov Elena Liliana prin care solicită închirierea unui teren pe
strada  Poieni,  situat  lângă  locuinţa  sa  ,  în  vederea  amenajării  loc  de  garare  pentru



autoturismul personal. Viceprimarul informează că a fost identificat terenul respectiv şi poate
fi închiriat. Cererea este supusă la vot şi este aprobată cu 10 voturi pentru.
              - Cererea d-lui. Zimbru Vasile prin care solicită închirierea unei locuinţe din
patrimoniul primăriei. Preşedintele de şedinţă solicită ca cererea să fie introdusă pe lista de
priorităţi. Solicitarea preşedintelui este supusă la vot şi este aprobată cu 10 voturi pentru.        
             Având în vedere că punctele de la ordinea de zi au fost epuizate, preşedintele de
şedinţă declară închisă şedinţa extraordinara  a Consiliului Local al comunei Nădrag. 

                

                      Preşedinte de şedinţă 
 Lăzărescu Răzvan                                    Secretar general 

Fuior Mărioara


