
PROCES - VERBAL
Încheiat azi 22 martie 2017

              Cu ocazia şedinţei extraordinare  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. Manea
Maria.

  D-na  Manea,  preşedintele  de  şedinţă,  declară  deschisă  şedinţa  extraordinară  a
Consiliului Local Nădrag şi dă citire ordinii de zi care este următoarea:

1. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  bugetului  de  venituri  si  cheltuieli  al
Consiliului local al comunei Nadrag pentru anul 2017.

2. Proiect de hotărâre privind  aprobarea elaborarii  strategiei  de dezvoltare locala a
comunei Nadrag pentru perioada 2017-2023.

3. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea directa de flori ce vor fi plantate in 
parcurile,rondourile si jardinierele din comuna Nădrag.

4. Diverse. 
            Primarul propune modificarea ordinii de zi după cum urmează:
           Punctul 4. Proiect de hotărâre privind  achiziţia directă a unei autospeciale pentru
stingerea incendiilor  şi echipamentului aferent,  pentru dotarea Serviciului  Voluntar pentru
Situaţii de Urgenţă al comunei Nădrag.

- Punctul 5 Diverse
            Preşedintele de şedinţă supune la vot aprobarea modificării ordinii de zi. 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 bugetului de venituri si cheltuieli al Consiliului local al comunei Nadrag
pentru anul 2017, prin citirea proiectului de hotărâre) Dl.Minea întreabă cum este structurat
bugetul de anul acesta faţă de cel de anul trecut. Dl primar arata ca bugetul de anul acesta este
la nivel dublu fata de cel de anul trecut si ca se continua investitiile demarate.  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   aprobarea  elaborarii  strategiei  de  dezvoltare  locala  a  comunei  Nadrag  pentru
perioada 2017-2023) prin citirea proiectului de hotărâre. Dl.primar arata ca aceasta strategie
ne este de ajutor la depunerea de proiecte , fiind si obligatoriu sa o avem. 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 achiziţionarea directa de flori ce vor fi plantate in parcurile,rondourile si jardinierele
din comuna Nădrag,prin citirea proiectului de hotărâre) Dl.Linginari viceprimar solicita sa fie
schimbate jardinierele care sunt deteriorate si cere modificarea sumei de la 3000 la 5000.
Nefiind  alte  discuţii  preşedintele  de  şedinţă  supune  la  vot  proiectul  de  hotărâre,  cu
modificarea propusa de viceprimar. Proiectul este adoptat cu 11 voturi pentru.
              Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 4 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre
privind  achiziţia directă  a unei autospeciale pentru stingerea incendiilor  şi echipamentului
aferent, pentru dotarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Nădrag)
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Nefiind  discuţii  preşedintele  de  şedinţă  supune la  vot  proiectul  de hotărâre.  Proiectul  de
hotărâre este adoptat cu 11 voturi pentru.
            Preşedintele de şedinţă de şedinţă pune în discuţie punctul 5 al ordinii de zi (Diverse)
prin prezentarea următoarelor adrese şi cereri:

- referat  nr.565/20.03.2017  al  referentului  de  la  SPGCL  prin  care  se  aduce  la
cunostiinta consiliului local ca locuinta de pe str Linistei nr.20 este libera si se poate
repartiza.

           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 
                    Manea Maria                                                  Secretar
                                                                                                            Fuior Mărioara

2


