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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 

Micu Marian. 

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 alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada februarie – aprilie 

2021.Se supune la sot suplimentarea ordinii de zi. Se voteaza in unanimitate. 

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

urmatorul proiect de ordine de zi : 

- Proiect de hotarare privind deblocarea si utilizarea excedentului bugetar al 

anului 2020 ; 

- Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni si interes local 

intocmit conform Legii nr. 416/2001 ; 

- Proiect de hotarare privind organizarea retelei scolare pentru anul 2021-

2022 ; 

- Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru 

perioada februarie-aprilie 2021. 

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

 Se prezinta proiectul de hotarare privind deblocarea si utilizare excedentului 

bugetar al anului 2020. Dl consilier Nica intreaba daca sunt schimbari in ceea ce 

priveste distribuirea sumelor in conturile de cheltuieli si cum se foloseste suma de 

100.000 lei «  Alte bunuri si servicii ». D-na contabil face lamurii privind distributia 

sumelor.Se supune la vot , se voteaza 9 voturi pentru si o abtinere, dl. consilier Dima. 

Se prezinta proiectul de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni si 

interes local intocmit in conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001.Nu sunt 

discutii. Se supune la vot.Se obtine unanimitate de voturi. 

Se prezinta proiectul de hotarare privind organizarea retelei scolare pentru 

anul 2021-2022. Nu sunt discutii. Se supune la vot. Se obtine unanimitate de voturi. 



Se fac propuneri pentru alegerea presedintelui de sedinta pentru urmatoarea 

perioada de 3 luni. Dl. Ionita Aurelian propune pe dl. Simion Cristian. Dl. Radu 

Gheorghe ,propune pe dl. Dima Adrian Valentin. Dl Nica Florin, propune pe dl. 

Manea Nicolae Doru.Se supune la vot. Propunerea dl. Ionita 7 voturi pentru, 3 

impotriva. Prounerea dl. Radu 3 voturi pentru, 7 voturi impotriva. Prounerea dl Nica 

3 voturi pentru, 7 impotriva. Se alege presedinte de sedinta pentru urmatoarea 

perioana dl. Simion Cristian. 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


