
PROCES VERBAL 

Incheiat astazi 27.07.2021 

 

 

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  

Radu Gheorghe - motivat.  

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 : 

- Proiect de hotarare privind acordarea de mandate speciale ADITPBI. 

- Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetare pe trimestrul II al 

anului 2021. 

- Proiect de hotarare privind cuantumul si numarul burselor scolare aferent 

anului scolar 2019-2020. 

Se propune suplimentarea ordinei de zi cu proeict de hotarare privind cuantumul si 

numarul burselor scolare aferent anului scolar 2020-2021 si proiect de hotarare 

privind deblocarea si utilizarea excedentului bugetar al anului 2020. Se supune la 

vot suplimentarea ordinii de zi.Se voteaza in unanimitate. 

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

Se prezinta proiectul de hotarare privind acordarea de mandate speciale 

ADITPBI. 

Se supune la vot. Se voteaza in unanimitate. 

Se prezinta proiectul de hotarare privind aprobarea executiei bugetare pe 

trimestrul II al anului 2021. Se supune la vot. Se voteaza in unanimitate  

Se prezinta proiectul de hotarare privind cuantumul si numarul burselor 

scolare aferent anului scolar 2019-2020, Se supune la vot. Se voteaza in 

unanimitate. 

Se prezinta proiectul de hotarare privind cuantumul si numarul burselor 

scolare aferent anului scolar 2020-2021. Se supune la vot. Se voteaza in 

unanimitate. 

Se prezinta proiectul de hotarare privind deblocarea si utilizarea 

excedentului bugetar al anului 2020. Se supune la vot. Se voteaza in unanimitate. 

Alte discutii : Dl consilier Dima Adrian intreaba de ce se pune deblocarea 

excedentului prin suplimentare a ordinii de zi. D -na contabil il raspunde – sumele 



ce se deblocheaza sunt pentru proiectele in derulare , sume ce au fost alocate de 

catre Consiliul Judetean Ilfov in anul 2020. 

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 
 

 


