
 

                                                        

 

                                                         PROCES - VERBAL 

Încheiat azi 19 mai 2020 

 

 

 

             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 general al comunei informează că preşedinte de şedinţă este dl. Ungur 

Vasile.  

             Secretarul general al comunei Nădrag prezintă spre aprobare procesul verbal al şedinţei 

anterioare. Procesul verbal este aprobat, fără modificări, cu   11 voturi pentru. 

 Dl.Ungur, 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. Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării Serviciului public de salubrizare şi 

administrare a domeniului public al Comunei Nădrag. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea accesării „Programului privind modernizarea 

eficienţei energetice şi a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat 

public a Comunei Nădrag judeţul Timiş”. 

4. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al comunei Nădrag 

a terenului intravilan înscris în CF 400015 Nădrag, CF vechi 623 Nădrag,  nr. topografic 

1/1/1/a/1/a/1/1/b/18/9/6/5/2/16/16/27/1, situat în Nădrag strada Oţelarilor. 

5. Diverse. 

            Preşedintele de şedinţă supune la vot ordinea de zi. Se aprobă ordinea de zi  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 2020. ) 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 înfiinţării Serviciului public de salubrizare şi administrare a domeniului 

public al Comunei Nădrag) 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 3 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre 

privind aprobarea accesării „Programului privind modernizarea eficienţei energetice şi a 

gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public a Comunei Nădrag judeţul 

Timiş”.  ) 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 4 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre 

privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al comunei Nădrag a terenului intravilan 

înscris în CF 400015 Nădrag, CF vechi 623 Nădrag,  nr. topografic 

1/1/1/a/1/a/1/1/b/18/9/6/5/2/16/16/27/1, situat în Nădrag strada Oţelarilor. ) 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 5 al ordinii de zi Diverse, prin 

prezentarea următoarelor adrese şi cereri : 

            --Cererea d-lui. Mihai Ioan prin care solicită aprobarea pentru amenajarea unei camere 

de baie in locuinta pe care o deţine în chirie scăderea din şi scăderea contravalorii lucrării pe 

care o va achita din chiria pe care o datorează pentru această locuinţă proprietate a Primăriei 

Nădrag. Dl . Ungur propune aprobarea cu condiţia prezentării de către petent a unui calcul 



privind valoarea lucrarilor si verificarea la fata locului a imobilului de catre reprezentantii 

primariei Nadrag. Propunerea d-lui. Ungur este supusa 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 extraordinara  a Consiliului Local al comunei Nădrag.  

 

                  

 

 

                      Preşedinte de şedinţă  

Ungur Vasile                                      Secretar general  

Fuior Mărioara 


