
 
PROCES - VERBAL

Încheiat azi 28 noiembrie 2019

             Cu ocazia şedinţei ordinare  a Consiliului Local al comunei Nădrag.
             La lucrările şedinţei sunt prezenţi toţi cei 11  membri ai Consiliului Local al comunei
Nădrag. 
            Secretarul comunei Nădrag arată că preşedinte de şedinţă  este dl. Balas Traian. 
            Secretarul  comunei  Nădrag prezintă spre aprobare procesul verbal al  şedinţei
anterioare. Procesul verbal este aprobat, fără modificări, cu   11 voturi pentru.

 Dl. Balaş, preşedintele de şedinţă,  declară deschisă şedinţa ordinară  şi   dă citire
ordinii de zi, care este următoarea:

1. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal
2020.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea primei întabulări în Cartea Funciara a terenurilor
Ps249  în  suprafaţă  de  3091mp.  şi  DF194  în  suprafaţă  de  6303mp,  situate  în
extravilanul localităţii Crivina, UAT Comuna Nădrag  

3. Proiect  de  hotărâre  privind  înscrierea  în  Cartea  Funciară  prin  alocare  de  număr
cadastral  nou,  a  unui  teren  extravilan  din  UAT  Comuna  Nădrag,  situat  în  zona
denumită Pescărie.

4. Proiect  de  hotărâre  privind  evaluarea  în  vederea  vânzării  a  unui  teren  situat  în
localitatea Nădrag, str. Oţelarilor

5. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  cumpărării de premii cadou ce vor fi acordate
copiilor participanţi  la festivalul concurs de colinzi desfăşurat în comuna Nădrag cu
ocazia Crăciunului 2019.

6. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  fondurilor  pentru  achiziţionarea  de  material
didactic  necesar  organizării  şi  desfăşurării  de  către  Liceul  Tehnologic  „Traian
Grozăvescu” a proiectului educaţional „Seri cu gust de poveste”

7. Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  organizării  unui  foc  de  artificii  cu  ocazia
revelionului 2019-2020.

8. 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 stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2020) 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 aprobarea primei întabulări  în Cartea Funciara a terenurilor Ps249 în suprafaţă de
3091mp. şi DF194 în suprafaţă de 6303mp, situate în extravilanul localităţii Crivina, UAT
Comuna  Nădrag  )   Nefiind  discuţii  preşedintele  de  şedinţă  supune  la  vot  proiectul  de
hotărâre. Proiectul este adoptat cu 11 voturi pentru. 
             Preşedintele de şedinţă de şedinţă pune în discuţie punctul 3  al ordinii de zi (Proiect
de hotărâre privind înscrierea în Cartea Funciară prin alocare de număr cadastral nou, a unui
teren  extravilan  din UAT Comuna Nădrag,  situat  în  zona denumită  Pescărie)  prin citirea
proiectului de hotarâre.  Nefiind discuţii  preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de
hotărâre. Proiectul este adoptat cu 11 voturi pentru.
             Preşedintele de şedinţă de şedinţă pune în discuţie punctul 4  al ordinii de zi (Proiect
de hotărâre privind evaluarea în vederea vânzării a unui teren situat în localitatea Nădrag, str.



Oţelarilor ) prin citirea proiectului de hotarâre. Nefiind discuţii preşedintele de şedinţă supune
la vot proiectul de hotărâre. Proiectul este adoptat cu 11 voturi pentru.
             Preşedintele de şedinţă de şedinţă pune în discuţie punctul 5  al ordinii de zi (Proiect
de  hotărâre  privind  aprobarea  cumpărării  de  premii  cadou  ce  vor  fi  acordate   copiilor
participanţi   la  festivalul  concurs  de  colinzi  desfăşurat  în  comuna  Nădrag  cu  ocazia
Crăciunului  2019  )  prin  citirea  proiectului  de  hotarâre.  Nefiind  discuţii  preşedintele  de
şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul este adoptat cu 11 voturi pentru.   
             Preşedintele de şedinţă de şedinţă pune în discuţie punctul 6  al ordinii de zi (Proiect
de hotărâre privind aprobarea fondurilor pentru achiziţionarea de material didactic necesar
organizării  şi  desfăşurării  de  către  Liceul  Tehnologic  „Traian  Grozăvescu”  a  proiectului
educaţional „Seri cu gust de poveste” ) prin citirea proiectului de hotarâre.  Nefiind discuţii
preşedintele de şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul este adoptat cu 11 voturi
pentru.   
             Preşedintele de şedinţă de şedinţă pune în discuţie punctul 7  al ordinii de zi (Proiect
de hotărâre privind  aprobarea organizării unui foc de artificii cu ocazia revelionului 2019-
2020) prin citirea proiectului de hotarâre.  Nefiind discuţii preşedintele de şedinţă supune la
vot proiectul de hotărâre. Proiectul este adoptat cu 11 voturi pentru.   
             Preşedintele de şedinţă de şedinţă pune în discuţie punctul 8  al ordinii de zi - Diverse
prin prezentarea următoarelor adrese şi cereri:
             -Adresa Liceului Tehnologic Traian Grozăvescu Nădrag prin care solicită  deplasarea
cu  microbuzul  din  dotarea  primăriei  a  unui  grup de  18  elevi  şi  2  cadre  didactice  într-o
excursie  tematică  şi  contravaloarea  unei  mese  calde  pentru  participanţi.  Viceprimarul
propune aprobarea cererii şi a sumei de 500 lei pentru achitarea mesei calde. Propunerea este
supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru.
             - Cererea d-nei Gypajas Alexandra Cristina prin care solicită repartizarea în chirie a
unei locuinţe proprietate a primăriei. Primarul propune acordarea locuinţei libere situate la
adresa bl.13 ap 312. Prpunerea este supusă la vot şi este aprobată cu 11 voturi pentru. 
]             Având în vedere că punctele de la ordinea de zi au fost epuizate, preşedintele de
şedinţă declară închisă şedinţa ordinara  a Consiliului Local al comunei Nădrag. 

                

                      Preşedinte de şedinţă 
 Balaş Traian                                                                  Secretar 

Fuior Mărioara


