
 

 

PROCES VERBAL 

Incheiat astazi 17.11.2020 

 
 

 Cu ocazia sedintei extraordinare a Consiliului Local Nuci, sedinta convocata 

de Primarul comunei Nuci. 

 Sedinta se desfasoara la sediul Primariei Comunei Nuci, in sala de Consiliu. 

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

 Secretarul general al  unităţii administrativ teritoriale face apelul nominal 

consemnând prezenţa consilierilor în caiet. 

Secretarul general dă citire procesului verbal de la şedinţa anterioară.Se 

supune la vot.Este aprobat în unanimitate.La sedinta participa si primarul comunei 

Nuci. 

Secretarul general le solicita consilierilor locali sa faca propuneri in vederea 

alegerii presedintelui de sedinta pentru urmatoarele trei luni. 

Dl. Consilier Ionita Aurelian il propune pe domnul consilier Ileana Constantin 

pentru functia de presedinte de sedinta. 

Se supune la vot propunerea domnului Ionita Aurelian si se inregistreaza 11 

voturi pentru. 

Cu unanimitate de voturi presedintele de sedinta pentru urmatoarele trei luni 

este domnul consilier Ileana Constantin. 

Domnul presedinte de sedinta ales, preia lucrarile sedintei si supune atentiei 

urmatorul proiect de ordine de zi « : 

-  Depunerea juramantului de catre consilierul supleant Micu Marian ; 

- Proiect de hotarare privind alegerea comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local ; 

- Proiect de hotarare privind alegerea viceprimarului comunei Nuci. 

Se supune la vot si se obtine unanimitate de voturi . 

Se trece la discutare ordinii de zi. 

Secretarul general al comunei Nuci da citire sentintei civile nr. 14445 din 

06.11.2020 privind validarea mandatului consilierului local supleant Micu Marian, 

din partea Partidului National Liberal. 

D-na secretar general il invita pe domnul consilier Micu Marian sa depuna 

juramantul. Dupa depunerea juramantului si semnarea acestuia se trece la discutarea 

ordinii de zi. 

 Proiect de hotarare privind alegerea comisiilor de specialitate ale Consiliului 

Local. 



 Se supune la vot si se obtine unanimitate de voturi. 

 Presedintele de sedinta solicita consilierilor sa faca propuneri pentru cele trei 

comisii. 

 Dl. Consilier Ionita Aurelian pentru comisia de activitati economico 

financiare, buget finante, administrarea domeniului public si privat al comunei, 

agricultura si gospodarire comunala, servicii de comert, propune ca din aceasta 

comisie sa faca parte urmatorii consilieri : Petcu Vasile, Serpescu Fanel, Radu 

Gheorghe, Ileana Constantin si Ionita Aurelian. 

 Dl. Consilier Nica George Florin vine cu urmatoarea propunere : aceeasi 

consilieri dar in locul dl. Radu Gheorghe sa fie dl. consilier Dima Adrian Valentin. 

Supusa la vot aceasta propunere obtine 3 voturi pentru si 8 impotriva. 

 Se supune la vot propunerea domnului Ionita Aurelian care obtine unanimitate 

de voturi. Din comisia de activitati economico financiare, budget finante, 

administrarea domeniului public si privat al comunei, agricultura si gospodarire 

comunala, servicii de comert pentru mandatul 2020-2024 vor face parte urmatorii 

consilieri : Petcu Vasile, Serpescu Fanel, Radu Gheorghe, Ileana Constantin si Ionita 

Aurelian. 

 Dl consilier Manea Nicolae Doru face propunere pentru comisia de 

invatamant, sanatate si familie, cultura, culte, protectie sociala, copii, tineret si sport, 

astfel : domnii consilieri Nae Stefan, Nica George Florin, Manea Nicolae Doru. 

Nemaifiind alta propunere se supune la vot si se obtine unanimitate. Din comisia de 

invatamant, sanatate si familie, cultura, culte, protectie sociala, copii, tineret si sport 

pentru mandatul 2020-2024 vor face parte domnii consilieri locali Nae Stefan, Nica 

George Florin, Manea Nicolae Doru. 

 Dl consilier local Simion Cristian face propunere pentru comisia de 

administratie publica locala, juridica si de disciplina, amenajarea teritoriului si 

urbanism,protectia mediului si turism astfel : domnii consilieri Micu Marian , Dima 

AdrianValentin, Simion Cristian.Se supune la vot, se obtine unanimitate. Din 

comisia de administratie publica locala, juridica si de disciplina, amenajarea 

teritoriului si urbanism,protectia mediului si turism in mandatul 2020-2024 vor face 

parte domnii consilieri Micu Marian , Dima Adrian Valentin, Simion Cristian. 

 Proiect de hotarare privind alegerea viceprimarului comunei Nuci. 

 Proiectul a fost aprobat in unanimitate. 

 Dl primar Vasile Georgel propune pentru functia de viceprimar al comunei 

Nuci pe dl Ionita Aurelian. 

 Dl. Consilier Dima Adrian Valentin propune pentru functia de viceprimar pe 

domnul Nica George Florin. 

 Se tiparesc buletinele de vot si se solicita consilierilor sa se pregateasca pentru 

procedura de vot secret. 



 D-na secretar general al comunei Nuci ii invita in ordine alfabetica pe 

consilierii locali sa procedeze la vot secret. 

 Dupa procedura de votare se trece la numaratoarea voturilor. 

 Domnul Ionita Aurelian a obtinut 8 voturi pentru functia de viceprimar 

 Domnul Nica George Florin a obtinut 3 voturi pentru functia de viceprimar. 

 Prin urmare este ales in functia de viceprimar al comunei Nuci dl Ionita 

Aurelian. 

 Nemaifiind alte probleme de dezbătut la ordinea de zi, președintele de 

ședință declară lucrările închise. 
  

 

 

 

  

  

 

 

  Presedinte de sedinta,     Secretar General, 

  Ileana Constantin      Comuna Nuci 

          Angela Sivu 
 

 

 

 

 


