
PROCES - VERBAL
Încheiat azi 30 martie  2018

              Cu ocazia şedinţei convocate 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. Balaş
Traian.

  Dl Balaş, 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 achiziţionarea directă de indicatoare rutiere şi echipamente
pentru semnalizarea rutieră   ce vor fi amplasate  în comuna Nădrag; 

2. Proiect de hotărâre privind  stabilirea amplasamentului organizării  de şantier pentru
lucrările aferente obiectivului de investiţii „Regularizare pârâu Nădrag şi afluenţi pe
sector amonte localitatea Nădrag şi confluenţa râu Timiş” executat  de către A.B.A
Banat.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea specializării ca operator a elementelor de joacă
din  componenţa  traseelor  de  căţărare/traversare  din  cadrul  Parcului  de  aventură
Nădrag,  a  6 persoane  din cadrul  aparatului  de specialitate  al  primarului  comunei
Nădrag.     

4. 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  achiziţionarea  directă  de  indicatoare  rutiere  şi  echipamente  pentru  semnalizarea
rutieră   ce vor fi amplasate  în comuna Nădrag) 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
privind stabilirea amplasamentului organizării de şantier pentru lucrările aferente obiectivului
de investiţii  „Regularizare pârâu Nădrag şi afluenţi pe sector amonte localitatea Nădrag şi
confluenţa râu Timiş” executat  de către A.B.A Banat) 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 aprobarea specializării ca operator a elementelor de joacă din componenţa traseelor
de  căţărare/traversare  din  cadrul  Parcului  de  aventură  Nădrag,  a  6  persoane   din  cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Nădrag) 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):
-dl. Ungur arată că acoperişul de la piaţa agroalimentară din zona centrală este deteriorat

    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 
                   Balas Traian                                                          Secretar
                                                                                                            Fuior Mărioara




