
PROCES VERBAL 

Incheiat astazi 29.09.2021 

 

 

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 domnul consilier Nae Stefan. 

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

aprobat în unanimitate. 

 Dl presedintele  de sedinta , Ionita Aurelian, preia lucrarile sedintei cu 

urmatorul proiect de ordine de zi  

- Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe anul 2021. 

- Proiect de hotarare privind aprobarea caietului de sarcini “ Constructie garduri 

sediu Primarie, comuna Nuci , judetul Ilfov” 

- Proiect de hotarare privind aprobarea caietului de sarcini pentru obiectivul 

“Reparatii generale si de renovare anexe sediu Primaria Nuci”; 

- Proiect de hotarare privind demararea procedurilor de depunere a unui proiect 

in cadrul Programului privind cresterea eficientei energetice a infrastructurii de 

iluminat public finantat de catre Ministerul Mediului Apelor si Padurilor. 

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

Se face propunere de suplimentare a ordinii de zi cu : 

- Proiect de hotarare privind modificarea si atestarea bunurilor care apartin 

domeniului public al comunei Nuci ; 

- Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii indicatorilor tehnico 

economici aferenti proiectului «  Ranforsare DC 8 si accese la proprietati, comuna 

Nuci,Judetul Ilfov » 

Se supune la vot suplimentarea ordinii de zi. Se obtine unanimitate de voturi. 

Se prezinta proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului local. 

Se supune la vot. Se voteaza in unanimitate. 

Se prezinta proiectul de hotarare privind aprobarea caietului de sarcini “ 

Constructie garduri sediu Primarie, comuna Nuci , judetul Ilfov”. 

Domnii consilieri Dima Adrian si Nica George Florin intreaba care este suprafata 

de gard si referitor la costuri – sunt foarte mari. 

Se supune la vot. Se obtin 7 voturi pentru , 3 impotriva( abtineri). 

Se prezinta proiectulde hotarare privind aprobarea caietului de sarcini pentru 

obiectivul «  Reparatii générale si de renovare anexe sediu Primaria Nuci « . 

Se supune la vot . Se obtin 7 voturi pentru, 3 impotriva ( abtineri) 



Se prezinta proiectul de hotarare privind demararea procedurilor de depunere a 

unui proiect in cadrul Programului privind cresterea eficientei energetice a 

infrastructurii de iluminat public finantat de catre Ministerul Mediului Apelor si 

Padurilor. 

Se supune la vot . 

Se obtin 3 voturi pentru , 7 voturi impotriva. Proiect de hotarare respins. 

Se prezinta proiectul de hotarare privind modificarea si atestarea bunurilor care 

apartin domeniului public al comunei Nuci. 

Se supune la vot. Se obtin 9 voturi pentru, 1 vot impotriva ( abt) 

Se prezinta proiectul de hotarare privind aprobarea modificarii indicatorilor 

tehnico – economici aferenti proiectului «  Ranforsare DC 8 si accese proprietati » 

Se supune la vot. Se obtine 8 voturi pentru, 2 voturi impotriva (abtineri) 

Nemafiind alte discuţii preşedintele de şedinţă declară închise lucrările 

şedinţei. 

 Drept pentru care s- a încheiat prezentul proces verbal. 

 

 

 

 

 

  Presedinte de sedinta,     Secretar General, 

  Ionita Aurelian      Comuna Nuci 
 

 

 

 

-  



- Proiect de hotarare privind aprobarea caietului de sarcini pentru obiectivul  

“Reparatii generale si de renovare anexe sediu Primaria Nuci”; 

- Proiect de hotarare privind demararea procedurilor de depunere a unui proiect 

in cadrul Programului privind cresterea eficientei energetice a infrastructurii 

de iluminat public finantat de catre Ministerul Mediului Apelor si Padurilor. 

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

Se face propunere de suplimentare a ordinii de zi cu : 

- Proiect de hotarare privind modificarea si atestarea bunurilor care apartin 

domeniului public al comunei Nuci ; 

- Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii indicatorilor tehnico-

economici aferenti proiectului «  Ranforsare DC 8 si accese la proprietati, 

comuna Nuci,Judetul Ilfov » 

Se supune la vot suplimentarea ordinii de zi. Se obtine unanimitate de voturi. 

Se prezinta proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului local. 

Se supune la vot. Se voteaza in unanimitate. 

- Se prezinta proiectul de hotarare privind aprobarea caietului de sarcini “ 

Constructie garduri sediu Primarie, comuna Nuci , judetul Ilfov”. 

Domnii consilieri Dima Adrian si Nica George Florin intreaba care este suprafata 

de gard si referitor la costuri – sunt foarte mari. 

Se supune la vot. Se obtin 7 voturi pentru , 3 impotriva( abtineri). 

Se prezinta proiectulde hotarare privind aprobarea caietului de sarcini pentru 

obiectivul «  Reparatii générale si de renovare anexe sediu Primaria Nuci « . 

Se supune la vot . Se obtin 7 voturi pentru, 3 impotriva. 

Se prezinta proiectul de hotarare privind demararea procedurilor de depunere a 

unui proiect in cadrul Programului privind cresterea eficientei energetice a 

infrastructurii de iluminat public finantat de catre Ministerul Mediului Apelor si 

Padurilor. 

Se supune la vot . 

Se obtin 3 voturi pentru , 7 voturi impotriva. Proiect de hotarare respins. 

Se prezinta proiectul de hotarare privind modificarea si atestarea bunurilor care 

apartin domeniului public al comunei Nuci. 

Se supune la vot. Se obtin 9 voturi pentru, 1 vot impotriva. 

Se prezinta proiectul de hotarare privind aprobarea modificarii indicatorilor 

tehnico – economici aferenti proiectului «  Ranforsare DC 8 si accese 

proprietati » 

Se supune la vot. Se obtine 8 voturi pentru, 2 voturi impotriva. 

Nemafiind alte discuţii preşedintele de şedinţă declară închise lucrările 

şedinţei. 

 Drept pentru care s- a încheiat prezentul proces verbal. 

 



 

 

 

 

  Presedinte de sedinta,     Secretar General, 

  Ionita Aurelian      Comuna Nuci 
 

 

 

 


