
 

PROCES VERBAL 

Incheiat astazi 14.05.2021 

 

 

 
 

 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. 

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

urmatorul proiect de ordine de zi : 

1. Proiect de hotarare privind adoptarea bugetului local al comunei Nuci pe 

anul 2021 

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

Se prezinta proiectul de hotarare. 

Domnii consilieri Dima Adrian Valentin, Nica George Florin si Radu 

Gheorghe au solicitat dezbatere publica ce s-a organizat dar nu s-au prezentat. Desi 

bugetul a fost eleborat, domnii maisusmentionati au depus amendamente ce s-au 

luat in discutie, privind alocarea sumelor pentru : 

- Crearea legaturilor de tip pietonal si piste de bicicleta special amenajate 

intre toate satele componente ale comunei Nuci – 50.000 lei – se supune la vot , 3 

voturi pentru, 7 impotriva; 

-  Identificarea unui teren din domeniul public al comunei Nuci pe raza 

satului Balta Neagra in vederea crearii unui spatiu de joaca pentru copii – 25.000 

lei – se supune la vot, 3 voturi pentru, 7 voturi impotriva; 

- Reabilitarea tuturor spatiilor de joaca deja create la nivelul comunei Nuci 

– 25.000 lei – se supune la vot 3 voturi pentru, 7 voturi impotriva; 

- Achizitionarea de cosuri de gunoi care sa fie montate in toate statiile de 

autobuz si la loculrile de joaca – 5.500 lei – se supune la vot, 3 voturi pentru, 7 

voturi impotriva; 

- Gradinita cu program prelungit – 500.000 lei – modernizarea si 

extinderea unei scoli cu includerea unui spatiu pentru gradinita cu program 

prelungit -  se supune la vot, 3 voturi pentru, 7 voturi impotriva; 

- Buget participatin – 100.000 lei - se supune la vot, 3 voturi pentru, 7 



voturi impotriva; 

- Achizitionare sararita si lama ce poate fi montata pe masina primariei – 

35.000 lei -  se supune la vot, 3 voturi pentru, 7 voturi impotriva; 

- Extinderea iluminatului public intre toate satele componente ale comunei 

Nuci – 500.000 lei - se supune la vot, 3 voturi pentru, 7 voturi impotriva; 

Dupa aceasta prezentare se supune la vot proiectul de hotarare privind 

adoptarea bugetului local al comunei Nuci pe anul 2021. Se obtin 7 voturi pentru si 

3 impotriva. 

 Alte discutii: 

 Domnul consilier Dima intreaba cand se va face toaletarea arborilor, cum se 

colecteaza deseurile vegetale si daca s-au identificat terenuri cu ambrozie. 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


