
PROCES - VERBAL
Încheiat azi 19 aprilie 2022

          Cu ocazia şedinţei extraordinare convocate de îndată a Consiliului Local al comunei
Nădrag.
          La lucrările şedinţei sunt prezenţi toti dintre  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  Nădrag aduce la  cunoştinţa  consiliului  local  că
preşedinte de şedinţă este dl. Lăzărescu Răzvan  . 
           Dl. Lăzărescu, 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 2022.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar
de stat de pe raza UAT Comuna Nădrag, pentru anul şcolar 2022-2023.

3. Diverse
  
            Preşedintele de şedinţă supune la vot ordinea de zi. Se aprobă  cu  11 voturi pentru. 
            Preşedintele de şedinţă prezintă punctul 1 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre privind
rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Comunei Nădrag  pentru
anul 2022.) 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  reţelei  unităţilor  de  învăţământ  preuniversitar  de  stat  de  pe  raza  UAT
Comuna Nădrag, pentru anul şcolar 2022-2023. ) 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 Diverse. 
            Viceprimarul arată că a fost verificată situaţia juridică a terenului ce formează
obiectul  cererii depuse de dl. Nagy Ferencz prin care solicită închirierea unei parcele de teren
de pe strada Liniştei situată în vecinătatea casei sale, pentru amenajarea unui loc de parcare
acoperit pentru autoturismul proprietate personală, cerere analizată în şedinţa consiliului local
din data de 27.06.2022 când s-a dispus amânarea discutării sale după verificarea situatiei la
fata locului. Viceprimarul arată că a fost verificată la faţa locului posibilitatea amenajării unui
loc de parcare acoperit conform planului prezentat de petent şi  propune aprobarea cererii.
Propunerea 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  extraordinara   convocată  de îndată  a  Consiliului  Local  al
Comunei Nădrag. 

             
                      Preşedinte de şedinţă 
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           Fuior Mărioara


