
PROCES - VERBAL
Încheiat azi 23 februarie 2022

          Cu ocazia şedinţei ordinare  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 Nădrag prezintă spre aprobare procesul verbal al şedinţei
anterioare. Procesul verbal este aprobat, fără modificări, cu   11 voturi pentru. 
          Secretarul general al comunei arată  că preşedinte de şedinţă  este dl. Ionele Cătălin
Ionuţ.
          Dl. Ionele, preşedintele de şedinţă,  declară deschisă şedinţa ordinară  şi   dă citire
ordinii de zi, care este următoarea:

1. Proiect de hotărâre privind  aprobarea înfiinţarii unei cărţi funciare noi, atribuirea de
număr cadastral nou  pentru parcela in suprafaţa de 420 mp, teren pentru drum , parte
din nr.  top.1/1/1/a/1/a/1/1/b/18/9/6/5/2/16/16/144     înscris  în  CF 400704 Nădrag,
terenul situat în com.Nădrag str. Aleea Teiului.

2. Proiect  de  hotărâre  privind  modificarea  suprafeţei  unui  teren  intravilan  situat  în
Nădrag  str.  Aleea  Teiului,  înscris  în  CF  400611  Nădrag,  nr.  top
1/1/1/a/1a/1/1/b/18/9/6/5/2/16/16/2/143.

3. Proiect  de  hotărâre  privind  acordarea  de  fonduri  Bisericii  Ortodoxe  din  Nădrag,
necesare montării unei instalaţii de iluminat arhitectural.

4. Proiect de hotărâre privind acceptarea comisionului perceput de Banca Românească
SA,  aferent plăţilor electronice prin POS în cadrul Primăriei Nădrag,  cu destinaţia de
taxe şi impozite locale, amenzi şi alte taxe.  

5. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea în două loturi a terenului intravilan înscris
în  CF 400006 Nădrag, nr.  top.  1/1/1/a/1/a/1/1/b/18/9/6/5/2/57 situat în Nădrag str.
Padeş.

6. Proiect de hotărâre privind amenajarea unui spaţiu de recreere şi activităţi vocaţionale
pentru copii, în spaţiul situat la etajul  punctului de lucru al sediului  Primăriei Nădrag
situat în Nădrag, Piaţa Parc nr.13.

7. Diverse

            Preşedintele de şedinţă supune la vot ordinea de zi. Se aprobă ordinea de zi  cu  11
voturi pentru. 
            Preşedintele de şedinţă prezintă punctul 1 al ordinii de zi (  Proiect de hotărâre privind
aprobarea înfiinţarii unei cărţi funciare noi, atribuirea de număr cadastral nou  pentru parcela
in  suprafaţa  de  420  mp,  teren  pentru  drum  ,  parte  din nr.
top.1/1/1/a/1/a/1/1/b/18/9/6/5/2/16/16/144    înscris în CF 400704 Nădrag,   terenul  situat în
com.Nădrag str.  Aleea Teiului. )   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 modificarea suprafeţei unui teren intravilan situat în Nădrag str. Aleea Teiului, înscris
în  CF  400611  Nădrag,  nr.  top  1/1/1/a/1a/1/1/b/18/9/6/5/2/16/16/2/143. )  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 prezintă punctul 3 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre privind
acordarea  de  fonduri  Bisericii  Ortodoxe  din  Nădrag,  necesare  montării  unei  instalaţii  de



iluminat arhitectural. ) 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 prezintă punctul 4 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre privind
acceptarea comisionului perceput de Banca Românească SA,  aferent plăţilor electronice prin
POS în cadrul Primăriei Nădrag,  cu destinaţia de taxe şi impozite locale, amenzi şi alte taxe.
) 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 prezintă punctul 5 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre privind
dezmembrarea în două loturi  a terenului  intravilan înscris  în CF 400006 Nădrag, nr.  top.
1/1/1/a/1/a/1/1/b/18/9/6/5/2/57  situat  în  Nădrag  str.  Padeş.)   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 prezintă punctul 6 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre
privind amenajarea unui spaţiu de recreere şi activităţi vocaţionale pentru copii,  în spaţiul
situat la etajul  punctului de lucru al sediului  Primăriei Nădrag situat în Nădrag, Piaţa Parc
nr.13)  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 7 al ordinii de zi Diverse, prin
citirea următoarelor cereri şi adrese:
               -Cererea  d-lui. Lazea Lucian prin care solicită închirierea unei suprafeţe de 40 mp.
teren pentru a fi folosit ca grădină în zona blocului nr.4 str. Oţelarilor. Cererea este supusă la
vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.
               - Cererea d-lui. Nagy Karoly prin care solicită închirierea parcării cu nr. 13 în zona
blocului 2 de pe str. Tineretului, bloc în care domiciliază petentul. Cererea 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 ordinara  a Consiliului Local al comunei Nădrag. 

             
                      Preşedinte de şedinţă 
                       Ionele Cătălin Ionuţ                                            Secretar general 

           Fuior Mărioara


