PROCES - VERBAL
Încheiat azi 21 decembrie 2018
Cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local al comunei Nădrag.
La lucrările şedinţei sunt prezenţi toţi cei 11 membri ai Consiliului Local al comunei
Nădrag.
Secretarul comunei informează că preşedinte de sedinţă este dl. Linginari Puiu Ioan.
Secretarul comunei Nădrag prezintă spre aprobare procesul verbal al şedinţei
anterioare. Procesul verbal este aprobat, fără modificări, cu 11 voturi pentru.
Dl.Linginari, preşedintele de şedinţă, declară deschisă şedinţa ordinară şi dă citire
ordinii de zi, care este următoarea:
1. Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal
2019.
2. Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifelor pentru unele servicii de interes local
pentru anul fiscal 2019.
3. Proiect de hotărâre privind remedierea distrugerilor provocate de căderile masive de
zăpadă înregistrate în comuna Nădrag în perioada 15 – 17.12.2018.
4. 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 hotarare
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2019. ) prin citirea
proiectului de hotărâre. Nemaifiind 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 tarifelor pentru unele servicii de interes local pentru anul fiscal 2019).
Nefiind 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 3 al ordinii de zi ( Proiect
de hotărâre privind remedierea distrugerilor provocate de căderile masive de zăpadă
înregistrate în comuna Nădrag în perioada 15 – 17.12.2018.) prin citirea proiectului de
hotarâre. Nefiind 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:
-Cererea d-lui. Valuch Zoltan prin care solicită aprobare pentru amenajarea unei
copertine pentru loc de parcare, în faţa casei proprietate personală, în vederea închirierii către
petent. Preşedintele de şedinţă propune amânarea discutării cererii după identificarea
terenului de inginerul cu urbanismul din cadrul primăriei. Propunerea este aprobată cu 11
voturi pentru.
-Cererea d-nei. Pena Nicoleta prin care solicită repartizarea spre închiriere a unui
locuinţe proprietate a primăriei. Preşedintele de şedinţă propune ca cererea să fie introdusă pe
lista de priorităţi. Propunerea este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.
În continuare preşedintele de şedinţă acordă cuvântul consilierilor care au probleme
la acest punct al ordinii de zi.

-

Viceprimarul multumeşte d-lui. consilier Balaş pentru sprijinul acordat montării
iluminatului festiv în comuna Nădrag.
- Dl. Butnariu informează că pe strada Lunca nu funcţionează iluminatul stradal.
- Primarul informează că în satul Crivina a fost remediată defecţiunea sistemului de
alimentare cu energie electrică a iluminatului stradal. De asemenea arată că urmează
să fie create noi locuri de muncă în comună de noi investitori.
Având în vedere că punctele de la ordinea de zi au fost epuizate, preşedintele de
şedinţă declară închisă şedinţa ordinara a Consiliului Local al comunei Nădrag.
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