
PROCES - VERBAL
Încheiat azi 27 iulie  2018

              Cu ocazia şedinţei convocate de îndată  a Consiliului Local al comunei Nădrag.
  La lucrările şedinţei sunt prezenţi 9 dintre  cei 11 membri ai Consiliului Local al

comunei Nădrag. Absentează dl. Biriescu lazăr şi d-na.  Georgescu Cristina. 
              Secretarul comunei Nădrag prezintă spre aprobare procesul verbal al şedinţei
anterioare. Procesul verbal este aprobat, fără modificări, cu  9 voturi pentru.
              Secretarul comunei Nădrag informează că preşedinte de şedinţă este dl. Schoner
Emil Alexandru.

  Dl. Schoner, preşedintele de şedinţă, declară deschisă şedinţa de îndată a Consiliului
Local Nădrag şi dă citire ordinii de zi care este următoarea:
             1.Proiect de hotărâre privind trecerea imobilului Creşa cu Două Grupe, Comuna
Nădrag, Judeţul Timiş din domeniul public al comunei, in domeniul public al judetului Timis

  2.Diverse.  
            Preşedintele de şedinţă supune la vot ordinea de zi. Se aprobă cu 9 voturi pentru.
            Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 1 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre
privind  trecerea  imobilului  Creşa  cu  Două  Grupe,  Comuna  Nădrag,  Judeţul  Timiş  din
domeniul public al comunei, in domeniul public al judetului Timis ) prin citirea proiectului de
hotărâre. Dl. Minea consideră că nu ar trebui predată gratuit întrucât s-au cheltuit bani cu
construcţia. Primarul arată că imobilul va fi preluat de o autoritate publică care va deschide o
activitate de interes public, care va crea şi nişte locuri de muncă pentru locuitorii comunei.
Primarul  propune modificarea  proiectului  de  hotărâre  în  sensul  introducerii  obligativităţii
autorităţii care va prelua obiectivul, să înceapă activitatea de interes public în termen de 3 ani
de la preluare,  în  cat contrar  imobilul  revenind din nou în patrimoniul  Comunei  Nădrag.
Nemaifiind  discuţii,  preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul
este aprobat cu 9 voturi pentru.
              Preşedintele de şedinţă de şedinţă pune în discuţie punctul 2 al ordinii de zi
(Diverse). Nu sunt problem la acest punct al ordinii de zi 

   Având în vedere că punctele de la ordinea de zi au fost epuizate, preşedintele de
şedinţă declară închisă şedinţa convocată de îndată  a Consiliului Local al comunei Nădrag. 

                Preşedinte de şedinţă 
              Schoner Emil Alexandru                                                           Secretar
                                                                                                            Fuior Mărioara


