PROCES VERBAL
încheiat azi 05 iunie 2009

Cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local al comunei Nădrag,
La lucrările şedinţei sunt prezenţi toţi cei 11 membri ai Consiliului Local Nădrag.
Dl. Minea propune ca preşedinte de şedinţă să fie dl.Ungur Vasile. Propunerea este supusă
la vot si este aprobată cu 11 voturi pentru.
Secretara supune spre aprobare procesul verbal al şedinţei anterioare. Procesul verbal este
aprobat, fără modificări, cu 11 voturi pentru.
Dl. Ungur Vasile, preşedinte de şedinţă, declară deschisă şedinţa extraordinară a Consiliului
Local Nădrag şi dă citire ordinii de zi care este următoarea:
1. Proiect de hotărâre privind încredinţarea directă fără licitaţie a contractului de execuţie
lucrări pentru lucrarea „Executarea apărării de mal pe str. Splaiul Nucilor din Nădrag”.
2. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de cetăţean de onoare al comunei Nădrag,
domnului Constantin Ostaficiuc.
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
încredinţarea directă fără licitaţie a contractului de execuţie lucrări pentru lucrarea „Executarea
apărării de mal pe str. Splaiul Nucilor din Nădrag”) prin citirea proiectului de hotărâre.
Preşedintele de şedinţă solicită discuţii pe marginea acestui proiect
Nefiind 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 2 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre
privind conferirea titlului de cetăţean de onoare al comunei Nădrag, domnului Constantin
Ostaficiuc.) prin citirea proiectului de hotărâre.
Preşedintele de şedinţă solicită discuţii pe marginea acestui proiect. Nefiind discuţii
preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul este adoptat cu 11 voturi
pentru.
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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