
PROCES - VERBAL
Încheiat azi 29  septembrie  2017

              Cu ocazia şedinţei de indata  a Consiliului Local al comunei Nădrag.
  La  lucrările  şedinţei  sunt  prezenţi  11  membri  ai  Consiliului  Local  al  comunei
Nădrag, Dl viceprimar propune presedinte de sedinta pe dl Biriescu Ioan, propunere
votata cu unaninitate de voturi

    Secretarul comunei Nădrag informează că preşedinte de şedinţă este dl Biriescu Ioan
            Secretarul  comunei  Nădrag prezintă spre aprobare procesul verbal al  şedinţei
anterioare. Procesul verbal este aprobat, fără modificări, cu   11 voturi pentru.

  D-l Biriescu Ioan, preşedintele de şedinţă,  declară deschisă şedinţa ordinara,
 a Consiliului Local Nădrag 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 2017.

2. Proiect  de  hotărâre  privind  prelungirea  valabilităţii  Planului  Urbanistic  General  şi
Regulamentului  Local  de  Urbanism  aferent  pentru  localităţile  Nădrag  şi  Crivina,
numărul 40192/010 a,b, aprobat prin HCL Nădrag nr. 8 / 1999.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea apartamentării a două imobile cu destinaţia de
locuinţă din patrimoniul privat al UAT Comuna Nădrag. 

4. Diverse.
             Preşedintele de şedinţă supune la vot ordinea de zi. Se aprobă 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 2017, prin citirea proiectului de hotărâre.

Nefiind  alte  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  prelungirea  valabilităţii  Planului  Urbanistic  General  şi   Regulamentului  Local  de
Urbanism aferent pentru localităţile Nădrag şi Crivina, numărul 40192/010 a,b, aprobat prin
HCL Nădrag nr. 8 / 1999,prin citirea proiectului de hotărâre.

Nefiind  alte  discuţii  preşedintele  de  şedinţă  supune la  vot  proiectul  de  hotărâre  .
Proiectul de hotărâre este adoptat cu 11 voturi pentru, 
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 3 al ordinii de zi - Proiect de hotărâre

privind aprobarea apartamentării  a două imobile  cu destinaţia  de locuinţă  din patrimoniul
privat al UAT Comuna Nădrag, prin citirea proiectului de hotărâre.

Nefiind  alte  discuţii  preşedintele  de  şedinţă  supune  la  vot  proiectul  de  hotărâre,
Proiectul este adoptat cu 11 voturi pentru.

Preşedintele de şedinţă de şedinţă pune în discuţie punctul 4  al ordinii de zi Diverse
prin prezentarea următoarelor adrese şi cereri:

Dl  primar  arata  ca  exista  o  solicitare  din  partea  Pastorului  Bisericii  Baptiste  din
Crivina pentru a imprumuta instrumentele muzicale pentru a organiza o fanfara

Se aproba cu 11 voturi pentru
           Având în vedere că punctele de la ordinea de zi au fost epuizate, preşedintele de
şedinţă declară închisă şedinţa extraordinară a Consiliului Local al comunei Nădrag. 

                Preşedinte de şedinţă 
 Biriescu Ioan                                     Secretar 
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