
PROCES - VERBAL
Încheiat azi 23 decembrie 2021

          Cu ocazia şedinţei extraordinare  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 general al comunei Nădrag prezintă spre aprobare procesul verbal al şedinţei
anterioare. Procesul verbal este aprobat, fără modificări, cu   11 voturi pentru. 
          Secretarul general al comunei arată  că preşedinte de şedinţă  este dl. Ionele Cătălin
Ionuţ.
          Dl. Ionele, preşedintele de şedinţă,  declară deschisă şedinţa extraordinară  şi   dă citire
ordinii de zi, care este următoarea:

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului
Local al Comunei Nădrag  pentru anul 2021.

2. Proiect de hotărâre  acordarea de fonduri Bisericii  Ortodoxe din Crivina,  necesare
montării unei instalaţii de iluminat arhitectural.

3. Diverse
            Preşedintele de şedinţă supune la vot ordinea de zi. Se aprobă ordinea de zi  cu  11
voturi pentru. 
             Preşedintele de şedinţă prezintă punctul 1 al ordinii de zi (Proiect de hotărâre privind
rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Consiliului Local al Comunei Nădrag  pentru
anul 2021 ) 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
acordarea  de  fonduri  Bisericii  Ortodoxe  din  Crivina,  necesare  montării  unei  instalaţii  de
iluminat  arhitectural)  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 Diverse, prin citirea
următoarelor cereri şi adrese:
              -Cererea administratorului SC NADRAG  FOOD  SRL prin care solicită aprobarea
programului de funcţionare al punctului de lucru al societăţii situat pe str. Piaţa Centrală nr.1,
după cum urmează: luni - duminică între orele 7,00-  22,00. Programul propus este supus la
vot şi este aprobat cu 11 voturi pentru.
             În continuare preşedintele de şedinţă acordă cuvântul consilierilor care au probleme
la acest punct.
              -dl. Balaş Cristian întrebă dacă nu se poate modifica programul de funcţionare al
Pieţei  Agroalimentare de pe str.  Cornet, considerând că este prea devreme să se deschidă
sâmbăta  de  la  ora  7,00.  Primarul  arată  că  acest  program  se  aplică  la  dorinţa  atât  a
comercianţilor cât şi a cetăţenilor comunei de la data deschiderii pieţei.
               -Primarul informează că în data de 29.12.2021 va avea loc inaugurarea sediului nou
al Primăriei Nădrag şi invită consilierii să participe la eveniment, alături de reprezentanţi ai
cultelor religioase din comună, ai mediului de afaceri şi alţi invitaţi.
            Având în vedere că punctele de la ordinea de zi au fost epuizate, preşedintele de
şedinţă declară închisă şedinţa extraordinara  a Consiliului Local al comunei Nădrag. 

             
                      Preşedinte de şedinţă 
                       Ionele Cătălin Ionuţ                                            Secretar general 
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