PROCES - VERBAL
Încheiat azi 12 mai` 2015
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 dl. Minea
Vasile.
Dl. Linginari, 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 amenajarea unui trotuar din dale de pavaj pe porţiunea
cuprinsă între podul mic de la fosta cantină a uzinei de pe strada Metalurgiştilor şi
blocul nr. 4. de pe strada Oţelarilor.
2. Proiect de hotărâre privind repartizarea spre închiriere a locuinţelor situate în blocul
amenajat pe strada Grădiniţei.
3. Diverse.
Primarul propune modificarea ordinii de zi după cum uremază:
Punctul 3. Proiect de hotărâre privind acordarea de premii în bani unor elevi şi cadre
didactice din cadrul Liceului Tehnologic Nădrag, pentru rezultate deosebite obţinute la
olimpiade şi concursuri şcolare în cursul anului 2015.
Punctul 4. 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 amenajarea unui trotuar din dale de pavaj pe porţiunea cuprinsă între podul mic de la
fosta cantină a uzinei de pe strada Metalurgiştilor şi blocul nr. 4. de pe strada Oţelarilor) prin
citirea proiectului de hotărâre şi referatului compartimentului de specialitate. Nefiind discuţii
preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul este adoptat cu 10 voturi
pentru şi 1 abţinere ( Grissak ).
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 2 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre
privind repartizarea spre închiriere a locuinţelor situate în blocul amenajat pe strada
Grădiniţei) prin citirea proiectului de hotărâre şi a referatului compartimentului de
specialitate. Nefiind discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre.
Proiectul este adoptat cu 11 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 3 al ordinii de zi ( Proiect de
hotărâre privind acordarea de premii în bani unor elevi şi cadre didactice din cadrul Liceului
Tehnologic Nădrag, pentru rezultate deosebite obţinute la olimpiade şi concursuri şcolare în
cursul anului 2015) prin citirea proiectului de hotărâre şi referatul compartimentului de
specialitate. Nefiind discuţii preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre.
Proiectul este adoptat cu 11 voturi pentru.
Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 4 al ordinii de zi (Diverse) şi acordă
cuvântul consilierilor care au probleme la acest punct al ordinii de zi.
- Comisia de specialitate nr.3 din cadrul consiliului local propune ca primăria să
asigure 2 chiuvete şi un vas de toaletă cu instalaţiile aferente, care vor fi montate
de chiriaşi, pentru fiecare apartament din blocul de locuinţe de pe strada
Grădiniţei. Primarul propune să se asigure şi o uşă interioară pentru fiecare
apartament, care va fi montată de chiriaşi. Propunerile sunt supuse la vot şi
aprobate cu unanimitate de voturi.
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
Minea Vasile
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