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 Pe data de mai sus a avut loc sedinta extraordinara 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  

Micu Marian. La sedinta participa si primarul comunei Nuci. 

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

aprobat în unanimitate. 

Se fac propuneri pentru alegerea presedintelui  de sedinta. Dpmnul Ionita 

Aurelian propune pe domnul Manea Nicolae Doru. Se supune la vot. Este aprobat in 

unanimitate. 

 Dl presedintele  de sedinta , Manea Nicolae Doru, preia lucrarile sedintei cu 

urmatorul proiect de ordine de zi : 

1. Proiect de hotarare privind privind acordarea de mandate speciale 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – 

Ilfov, în vederea aprobării și semnării unor documente 

2. Proiect de hotarare privind acordarea de mandate speciale Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov, în vederea 

elaborării unor documente, aprobării modalității de gestiune a serviciului de 

transport public local de călători, atribuirii directe a contractelor de delegare a 

gestiunii, și stabilirii prețurilor și tarifelor în condițiile legii speciale. 

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

Se prezinta proiectul de privind privind acordarea de mandate speciale 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – 

Ilfov, în vederea aprobării și semnării unor documente. Se supune la vot. Se obtine 

unanimitate de voturi. 

Se prezinta proiectul de hotarare privind acordarea de mandate speciale 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – 

Ilfov, în vederea elaborării unor documente, aprobării modalității de gestiune a 

serviciului de transport public local de călători, atribuirii directe a contractelor de 

delegare a gestiunii, și stabilirii prețurilor și tarifelor în condițiile legii speciale. Se 

supune la vot. Cu unanimitate de voturi se aproba proiectul de hotarare . 

 



Domnul Primar solicita ca domnii consilieri PMP sa depuna un raport de 

activitate de la validarea mandatului pana in prezent. S-a punctat faptul ca toti 

consilierii trebuie sa depuna un raport de activitate anual. 

Domnul consilier Dima Adrian Valentin intreaba daca s-a montat sistemul de 

supraveghere ANPR si ce program are transportul local de persoane, pentru ca sunt 

cetateni nemultumiti de program. 

Domnul primar raspunde ca programul este afisat in statiile de transport.  

Nemafiind alte discuţii preşedintele de şedinţă declară închise lucrările 

şedinţei. 

 Drept pentru care s- a încheiat prezentul proces verbal. 

 

 

 

 

 

  Presedinte de sedinta,     Secretar General, 

  Manea Nicolae Doru     Comuna Nuci 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


