
                                                       PROCES - VERBAL
Încheiat azi 27 februarie  2019

             Cu ocazia şedinţei ordinare  a Consiliului Local al comunei Nădrag.
             La lucrările şedinţei sunt prezenţi 10 dintre cei 11 membri ai Consiliului Local al
comunei  Nădrag. Absentează dl. Biriescu Lazăr. 
            Secretarul comunei informează că  preşedinte de sedinţă  este dl. Linginari Puiu Ioan.
            Secretarul  comunei  Nădrag prezintă spre aprobare procesul verbal al  şedinţei
anterioare. Procesul verbal este aprobat, fără modificări, cu   10 voturi pentru.

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

1. Proiect de hotărâre privind  evaluarea şi vânzarea prin licitaţie a parcelei  de teren
intravilan inscrisă in CF 401442 Nădrag, nr. top. 401422 cu suprafaţa de 1.355 mp.
siuat pe strada Cornet  din localitatea Nădrag.

2. Proiect de hotărâre privind achiziţionarea a 350 metri  steri lemne de foc, necesare
pentru încălzirea blocului nr. 24 din Nădrag în sezonul rece 2019 - 2020.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea de principiu a limitării accesului pe străzile şi
drumurile comunale a autovehiculelor ce depăşesc o anumită masă autorizată.

4. Diverse.
            Preşedintele de şedinţă supune la vot aprobarea ordinii de zi. Se aprobă cu 10 voturi
pentru.  
            Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 1 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre
privind   evaluarea  şi  vânzarea  prin  licitaţie  a  parcelei  de  teren  intravilan  inscrisă  in  CF
401442  Nădrag,  nr.  top.  401422  cu  suprafaţa  de  1.355  mp.  siuat  pe  strada  Cornet   din
localitatea  Nădrag.)  prin  citirea  proiectului  de  hotărâre. Nefiind  discuţii,  preşedintele  de
şedinţă supune la vot proiectul de hotărâre. Proiectul este aprobat cu 10 voturi pentru.

             Preşedintele de şedinţă pune în discuţie punctul 2 al ordinii de zi  (Proiect de hotărâre
privind achiziţionarea a 350 metri steri lemne de foc, necesare pentru încălzirea blocului nr.
24 din Nădrag în sezonul rece 2019 - 2020)  Nefiind discuţii preşedintele de şedinţă supune la
vot proiectul de hotărâre. Proiectul este adoptat cu 10 voturi pentru. 
             Preşedintele de şedinţă de şedinţă pune în discuţie punctul 3  al ordinii de zi (Proiect
de  hotărâre  privind  aprobarea  de  principiu  a  limitării  accesului  pe  străzile  şi  drumurile
comunale a autovehiculelor ce depăşesc o anumită masă autorizată.) prin citirea proiectului
de  hotarâre.  Nefiind  discuţii  preşedintele  de  şedinţă  supune la  vot  proiectul  de  hotărâre.
Proiectul este adoptat cu 10 voturi pentru.
             Preşedintele de şedinţă de şedinţă pune în discuţie punctul 5 al ordinii de zi – Diverse
prin prezentarea următoarelor adrese şi cereri:

- Cererea  d-lui.  Gyapyas  Ovidiu  Iosif  prin  acre  solicită  rezilierea  contractului  de
închiriere a locuinţei situate la adresa  strada Cornet nr.28 ap.1. Cererea este supusă la
vot şi este aprobată cu 10 voturi pentru.

- -  Cererea  d-lui.  Pop Codruţ  Aurel  prin  care  solicită  repartizarea  spre  închiriere  a
locuinţei situate la adresa  strada Cornet nr.28 ap.1. Cererea este supusă la vot şi este
aprobată cu 10 voturi pentru.   

             În continuare preşedintele de şedinţă acordă cuvântul consilierilor care au probleme
la acest punct al ordinii de zi. 
            Dl. Primar solicită consilierilor să se implice în mobilizarea cetăţenilor în vederea
curăţeniei de primăvară din zona locuinţelor fiecărui locuitor
           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 
 Linginari Puiu Ioan                                      Secretar 

Fuior Mărioara
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