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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. .Lipseste de la sedinta domnul consilier 

Nae Stefan. La sedinta participa si primarul comunei Nuci. 

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

aprobat în unanimitate. 

Secretarul general al UAT propune inscrierea pe ordinea de zi a proiectului de 

hotarare privind deblocarea si utilizarea excedentului bugetar al anului 2020. Se 

supune la sot suplimentarea ordinii de zi. Se voteaza in unanimitate. 

 Dl presedintele  de sedinta , Simion Cristian, preia lucrarile sedintei cu 

urmatorul proiect de ordine de zi : 

- Proiect de hotarare privind delegarea gestiunii serviciului de salubrizare al 

comunei Nuci 

- Proiect de hotarare privind deblocarea si utilizarea excedentului bugetar al 

anului 2020 ; 

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

- Se prezinta proiectul de hotarare privind delegarea gestiunii serviciului de 

salubrizare al comunei Nuci. Dl Nica Florin intreaba de valoarea prestatiei – de ce 

este asa de mare ? ( 12,948 lei). Se supune la vot proiectul de hotarare.Se voteaza 7 

voturi pentru si 3 impotriva ( dintre care o abtibnere). 

 Se prezinta proiectul de hotarare privind deblocarea si utilizare excedentului 

bugetar al anului 2020. Se supune la vot , se voteaza 8 voturi pentru si 2 impotriva  

( abtineri). 

 Domnul consilier Dima Adrian Valentin intreaba despre situatia gunoiului 

aruncat pe terenul din satul Balta Neagra despre care a fost facuta o sesizare prin 

luna august. 

 Domnul Nica George Florin intreaba daca sunt scolile pregatite pentru 

inceperea semestrului pe data de 8 februarie. 

 Domnul Dima Adrian Valentin intreaba daca comuna Nuci gace parte din 

ADIA Ilfov sau dintr-un GAL. 



 Domnul primar si viceprimar parasesc sala de sedinta fara sa acorde 

raspunsurile cuvenite. 

Nemafiind alte discuţii preşedintele de şedinţă declară închise lucrările 

şedinţei. 

 Drept pentru care s- a încheiat prezentul proces verbal. 

 

 

 

 

 

  Presedinte de sedinta,     Secretar General, 

  Simion Cristian     Comuna Nuci 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


