PROCES - VERBAL
Încheiat azi 20 decembrie 2017
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 motivat d-nii. Ungur şi Linginari.
Secretarul comunei Nădrag informează că preşedinte de şedinţă este dl Biriescu Lazăr
Secretarul comunei Nădrag prezintă spre aprobare procesul verbal al şedinţei
anterioare. Procesul verbal este aprobat, fără modificări, cu 11 voturi pentru.
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 2017
2. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal
2018.
3. Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifelor pentru unele servicii de interes local
pentru anul fiscal 2018.
4. Festivalul concurs de colinzi „Am plecat să colindăm”
5. 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 stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2018. prin citirea proiectului
de hotărâre. Nefiind alte discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre .
Proiectul de hotărâre este adoptat cu 9 voturi pentru,
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 3 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre
privind stabilirea tarifelor pentru unele servicii de interes local pentru anul fiscal 2018.)
Nefiind alte discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul este
adoptat cu 9 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă de şedinţă pune în discuţie punctul 4 al ordinii de zi
(Festivalul concurs de colinzi „Am plecat să colindăm” ) Primarul prezintă acţiunile ce vor fi
întreprinde pentru organizarea în sala de sport a liceului a tradiţionalului Festival concurs de
colinzi „Am plecat să colindăm” şi solicită consilierilor să participe la manifestare şi să se
implice fiecare cât mai mult posibil în organizare .
Preşedintele de şedinţă de şedinţă pune în discuţie punctul 5 al ordinii de zi –
Diverse
Prin prezentarea următoarelor adrese şi cereri:
- referatul d-nei. referent Buzan Adina din cadrul Primăriei Nădrag, care informează
că locuinţa de la adresa Nădrag, str. Poieni, nr. 1 este liberă şi poate fi repartizată spre
închiriere.
- cererea d-lui.
Trică Marius prin care solicită repartizarea lociunţei din str. Poieni nr.1. Cererea este supusă
la vot şi este aprobată cu 9 voturi pentru.
- cererea unui grup de enoriaşi ai bisericii ortodoxe din Nădrag, prin care solicită
repararea căii de acces de lângă biserică. Primarul arată că inginerul cu urabanismul împreună
cu viceprimarul vor analiza situaţia şi vor formula propuneri de remediere.
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- cererea d-lui Buga vasile prin care solicită rezilierea contractului de închiriere a
şopronului situat pe str. Şcolii. Cererea este supusă la vot şi este aprobată cu 9 voturi pentru.
- cererea d-nei. Span Ana prin care solicită închirierea şopronului de pe strada Şcolii,
care a fost folosit de către Buga Vasile. Primarul propune ca inspectorul cu urbanismul al
primăriei să verifice suprafaţa şopronului, iar suprafaţa măsurată să fie trecută în contractul
de închiriere a d-nei Span Ana. Propunerea este supusă la vot şi este aprobată cu 9 voturi
pentru.
- cererea d-lui Hăivacă Raul prin care solicită repartizarea în chirie a unei locuinţe
proprietate a Primăriei Nădrag. Preşedintele de şedinţă propune ca cererea să fie inclusă pe
lista de priorităţi. Propunerea etse supusă la vot şi este aprobată cu 9 voturi pentru.
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
Biriescu Lazăr

Secretar
Fuior Mărioara
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