PROCES - VERBAL
Încheiat azi 28 februarie 2018
Cu ocazia şedinţei 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 dl. Biriescu
Lazăr.
Dl Biriescu, 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 aprobarea dezlipirii a două parcele din terenul
extravilan înscris în CF 400173 Nădrag nr. top. 105/1/a/3/1/1.
2. Proiect de hotărâre privinda acordarea de fonduri Bisericii Ortodoxe din localitatea
Nădrag, necesare reparării acoperişului de la casa parohială.
3. Proiect de hotărâre privinda acordarea de fonduri Bisericii Ortodoxe din localitatea
Crivina, necesare reparării acoperişului de la casa parohială.
4. Diverse.
Primarul propune corectarea ordinii de zi în sensul că la punctul 3 este vorba de
proiect de hotărâre privind acordarea de fonduri Bisericii Crestine Baptiste din Crivina,
necesare reabilitării termice a clădirii, şi propune modificarea în acest sens a titlului
proiectului de hotărâre.
Preţedintele de şedinţă propune la vot modificarea titlului punctului nr.3 conform
propunerii primarului.Se aprobă cu 11 voturi pentru. Preşedintele de şedinţă supune la vot
ordinea de zi modificată. Se aprobă cu 11 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 1 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre
privind aprobarea dezlipirii a două parcele din terenul extravilan înscris în CF 400173
Nădrag nr. top. 105/1/a/3/1/1) prin citirea proiectului de hotărâre. Nefiind 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
privinda acordarea de fonduri Bisericii Ortodoxe din localitatea Nădrag, necesare reparării
acoperişului de la casa parohială) prin citirea proiectului de hotărâre. Nefiind discuţii,
preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul este aprobat cu 11 voturi
pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 3 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre
privind acordarea de fonduri Bisericii Crestine Baptiste din Crivina, necesare reabilitării
termice a clădirii) prin citirea proiectului de hotărâre. Nefiind discuţii, preşedintele de
şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul este aprobat cu 11 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă de şedinţă pune în discuţie punctul 4 al ordinii de zi
(Diverse) prin citirea următoarelor adrese şi cereri:
- Adresa din partea SC Consumcoop Căpriorul Nădrag prin care aduce la cunoştinţă
programul de funcţionare al unităţii BAR de pe str. Metalurgiştilor nr. 14 care este zilnic între
orele 08,00 -22,00. Programul este supus la vot şi este aprobat cu 11 voturi pentru.
- Adresa din partea SC Profi Rom Food SRL prin care solicită eliberarea unui acord
pentru programul de funcţionare al unităţii bar de pe str. Metalurgiştilor nr. 14, ap. 1A care
este luni – vineri între orele 07,00 -21,00, sâmbătă între orele 07,00 – 21,00 şi duminică între
orele 08,00 – 18,00. Programul este supus la vot şi este aprobat cu 11 voturi pentru.

- Cererea d-lui. Hehn Cristian prin care solicită închirierea locuinţei proprietatea
primăriei, situată în str. Cornet, nr.11, ap.3, care a fot închiriată persoanei decedate Ciobanu
Marcel. Cererea este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.
- Cererea d-lui. Ilău Emanuel prin care solicită închirierea locuinţei proprietate a
primăriei situată în Nădrag str. Turnătoriei bl. 13, ap. 312. Cererea este supusă la vot şi este
aprobată cu 11 voturi pentru.
- Primarul informează că imobilul Creşei nu poate fi închiriat şi poate fi doar
concesionat, iar preţul stabilit de un expert nu poate fi achitat ( fiind considerat prea mare) de
ONG – ul care ar fi dorit deschiderea unui azil de bătrâni în imobil. Ca atare primarul arată că
va lua legătura cu consiliul judeţean în vederea demarării de discuţii pentru o eventuală
preluare a creşei.
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.
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