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 Pe data de mai sus a avut loc sedinta ordinara a Consiliului Local Nuci. 

La sedinta participa un numar de 10 consilieri din 11 consilieri în funcţie. 

 Secretarul general al  unităţii administrativ teritoriale face apelul nominal 

consemnând prezenţa consilierilor în caiet.De la sedinta lipseste dl. Consilier local 

Nae Stefan. 

Se dă citire procesului verbal de la şedinţa anterioară.Se supune la vot.Este 

aprobat în unanimitate.La sedinta participa si primarul comunei Nuci. 

 Dl presedintele  de sedinta , Ileana Constantin, preia lucrarile sedintei cu 

urmatorul proiect de ordine de zi : 

 Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Nuci pe 

anul 2020 ; 

 Se supune la vot ordinea de zi. Se obtine unanimitate de voturi 

 Se prezinta proiectul de hotarare. Se poarta discutii. Dl consilier Nica George 

Florin spune ca nu este de acord cu anumite articole, rectificam bugetul la 

combustibil si elevii de la clasa a-VII -a nu au manuale nici, pana la acesta data. Il 

intreaba pe dl. Primar de ce la scoala sunt clase care nu au manuale. Dl. Primar 

raspunde ca nu a stiut de aceasta problema, ca la ceeea ce a fost sesizat a luat masuri, 

respectiv tablete, leaptopuri si camere web. 

Dl Dima Adrian Valentin intreaba despre sistenul de supraveghere video 

ANPR ce se introduce in lista de investitii, care este oportunitatea si necesitatea 

acestei investitii, daca sistemul de supraveghere existent este functional. 

Se supune proiectul de hotarare la vot. Se voteaza 7 voturi pentru si trei 

abtineri. 

 La alte discutii – Dl Nica intreaba – Ce se intampla cu transportul de persoane 

maxi taxi ?. Dl primar ii comunica ca transportul de pasageri este cel prestat de STB 

prin cele doua trasee la Merii Petchi si Micsunestii Mari.Acestea vor ramane, maxi 



taxi avand curse din ce in ce mai putine, probabil pana cand vor renunta din motive 

economice. 

 Nemafiind alte discuţii preşedintele de şedinţă declară închise lucrările 

şedinţei. 

 Drept pentru care s- a încheiat prezentul proces verbal. 

 

 

 

 

 

  Presedinte de sedinta,     Secretar General, 

  Ileana Constantin      Comuna Nuci 
 

 

 

 

 

 

 


