PROCES - VERBAL
încheiat azi 14 decembrie 2020

Cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al comunei Nădrag.
La lucrările şedinţei sunt prezenţi 8 dintre cei 11 membri ai Consiliului Local al
comunei Nădrag. Un loc de consilier este vacant. Absentează motivat dl. Schoner şi d-na.
Peţa.
Secretarul comunei Nădrag prezintă spre aprobare procesul verbal al şedinţei
anterioare. Procesul verbal este aprobat, fără modificări, cu 8 voturi pentru.
Secretarul general al comunei arată că preşedinte de şedinţă este dl. Linginari
Puiu Ioan.
Dl. Linginari, preşedintele de şedinţă, declară deschisă şedinţa extraordinară 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 2020.
2. Diverse.
Preşedintele de şedinţă supune la vot ordinea de zi. Se aprobă ordinea de zi cu 8
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 2020 ) prin citirea proiectului de hotărâre. Nefiind discuţii,
preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul este aprobat cu 8
voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 2 al ordinii de zi Diverse, prin
prezentarea următoarelor adrese şi solicitări:
-Cererea d-lui. Moga Constantin prin care solicită rezilierea contractului nr.
1010/26.05.2017 privind închirierea a 42 ha păşune în comuna Nădrag. Primarul propune
rezilierea contractului şi demararea procedurilor de organizare a licitaţiei pentru
închirierea de către alţi crescători de animale a păşunii. Propunerea primarului este supusă
la vot şi este aprobată cu 8 voturi pentru.
-Cererea d-lui Paşca Vasile prin care solicită închiriea unui teren în zona blocului
4 pentru amenajarea unui şopron pentru lemn de foc. Preşedintele de şedinţă propune
amânarea cererii pentru o şedinţă ulterioară, urmând ca petentul să precizeze
amplasamentul exact şi suprafaţa terenului solicitat. Propunerea este supusă la vot şi este
aprobată cu 8 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.
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