
PROCES VERBAL 

Incheiat astazi 28.01.2022 

 

Pe data de mai sus a avut loc sedinta ordinara a Consiliului Local Nuci. 

La sedinta participa un numar de 9 consilieri din 11 consilieri în funcţie. 

 Secretarul general al  unităţii administrativ teritoriale face apelul nominal 

consemnând prezenţa consilierilor în caiet.Lipseste de la sedinta dl concilier Micu 

Marian si  dl. Nae Stefan. 

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

votat in unanimitate. 

La sedinta participa si dl primar Vasile Georgel 

 Dl presedintele  de sedinta , preia lucrarile sedintei cu urmatorul proiect de 

ordine de zi  

- proiect de hotarare privind organizarea retelei scolare pentru anul 2022-2023; 

- proiect de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni si interes local in 

conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001; 

- proiect de hotarare privind acordarea de mandate speciale ADITPBI in 

vederea aprobarii stabilirii, ajustarii sau modificarii preturilor; 

- proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada 

februarie-aprilie 2022.   

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

Se prezinta proiectul de hotarare privind organizarea retelei scolare pentru anul 

2022-2023. Se supune la vot.Se obtine unanimitate de voturi. 

Se prezinta Proiectul de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni si interes 

local in conformitate cu prevederile Legii nr. 416/2001. Se supune la vot si se obtine 

unanimmitate de voturi. 

- Se prezinta Proiectul de privind acordarea de mandate speciale ADITPBI in 

vederea aprobarii stabilirii, ajustarii sau modificarii preturilor.Se supune la vot.Se 

obtine unanimitate de voturi. 

- Se prezinta proiectul de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru 

perioada februarie-aprilie 2022. Se solicita propuneri. Domnul consilier Nica Florin 

propune pe dl. Dima Adrian Valentin. Nu mai sunt alte propuneri.Se supune la vot. 

Se obtine unanimitate de voturi, consemnandu-se ca dl. Consilier Dima Adrian 

Valentin va fi presedintele de sedinta ales pentru perioada februarie – aprilie 2022. 

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 
 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


