
PROCES - VERBAL
Încheiat azi 10 decembrie 2015

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

Nădrag.
              Secretarul comunei Nădrag prezintă spre aprobare procesul verbal al şedinţei
anterioare. Procesul verbal este aprobat, fără modificări, cu  11 voturi pentru.
              Secretarul comunei Nădrag informează  că preşedinte de şedinţă este d-na Florea
Doina. 

  D-na Florea, preşedintele de şedinţă, declară deschisă şedinţa convocată de îndată 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 2015.

2. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  organizării  unui  foc  de  artificii  cu  ocazia
revelionului 2015-2016.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării în comuna Nădrag a Festivalului de
colinzi ediţia 2015.

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii a 3 terenuri intravilane situate pe strada
Splaiul Ştrandului din Nădrag.

5. Diverse.   
               Preşedintele de şedinţă supune la vot aprobarea  ordinii 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  2015.)  prin citirea  proiectului  de  hotărâre  şi  a  referatului
compartimentului  de  specialitate.  Nefiind  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 2 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre privind aprobarea organizării unui foc de artificii cu ocazia revelionului 2015-2016)
prin citirea proiectului de hotărâre şi a referatului compartimentului de specialitate. Nefiind
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  organizării  în  comuna  Nădrag  a  Festivalului  de  colinzi  ediţia
2015) prin citirea proiectului de hotărâre şi a referatului compartimentului de specialitate.
Nefiind  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 4 al ordinii de zi (Proiect de
hotărâre privind aprobarea alipirii a 4 terenuri intravilane situate pe strada Splaiul Ştrandului
din  Nădrag)  prin  citirea  proiectului  de  hotărâre  şi  a  referatului  compartimentului  de
specialitate.  Nefiind  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 5 al ordinii de zi (Diverse) prin
prezentarea următoarelor adrese şi cereri:

- Adresa SC Business Vlad Unic S.R.L. prin care aduce la cunoştinţa consiliului local
deschiderea  unui  punct  de  lucru  pe  str.Turnătoriei  bl.13  ap.5  şi  solicită  aprobare
pentru programul de funcţionare, după cum urmează: luni-vineri 0800 – 1200 şi 1500 -
2100 , sâmbăta 0800 – 1200 şi  1500 – 2100 , duminica închis. Preşedintele de şedinţă
supune la vot programul de funcţionare, se aprobă cu 11 voturi pentru. 

-



              În continuare preşedintele de şedinţă acordă cuvântul consilierilor care au probleme
la acest punct al ordinii de zi.

- Dl. Breabăn solicită să se refacă podeţul la blocul nr. 4, în zona în care a fost refăcut
trotuarul. Primarul răspunde că se va executa lucrarea.

- Viceprimarul  solicită  să  fie  prezentat  consiliului  contractul  privind  montarea
iluminatului festiv stradal şi contractul privind mentenanţa reţelei de iluminat public
din comună. De asemenea solicită să fie prezentată consiliului o informare privind
desfăşurarea contractului de concesiune a taberei Nădrag.    

              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 
                   Florea Doina                                                  Secretar
                                                                                                           Fuior Mărioara


