
PROCES VERBAL 

Incheiat astazi 29.04 .2022 

 

 

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

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

 Secretarul general al  unităţii administrativ teritoriale face apelul nominal 

consemnând prezenţa consilierilor în caiet.  

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

votat in unanimitate. 

 Dl presedintele  de sedinta ,Dima Adrian Valentin 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 trim I 2022 ; 

- Proiect de hotarare  privind inchirierea directa, temporara, a unor 

suprafete de teren extravilan in scopul realizarii unui culoar de lucru pentru 

executarea lucrarii «  Conducte si instalatii tehnologice pentru punerea in functiune 

a sondelor 1,2,3 Merii ». 

- Proiect de hotarare privind modificarea cunatumului indemnizatiei lunare 

de care beneficiaza consilierii locali din cadrul Consiliului Local Nuci. 

- Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta pentru 

perioada mai-iulie 2022. 

Se propune suplimentarea ordinii de zi cu doua proiecte de hotarare : Proiect 

de hotarare privind acordarea de mandate speciale ADIGIDI si proiect de hotarare 

privind aprobarea cuantumului si numarul burselor aferente anului scolar 2021-

2022. 

Supusa la vot propunerea este aprobata 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. Nu sunt discutii. Se supune la vot. Se obtine unanimitate de voturi. 

Se prezinta proiectul de hotarare privind aprobarea executiei bugetare pe trim 

I 2022 . Se supune la vot. Se obtine unanimitate de voturi. 

- Se prezinta proiectul hotarare  privind inchirierea directa, temporara, a 

Unor suprafete de teren extravilan in scopul realizarii unui culoar de lucru pentru 

executarea lucrarii «  Conducte si instalatii tehnologice pentru punerea in functiune 

a sondelor 1,2,3 Merii ».  Se propune si se consemneaza  ca suma minima pe 



mp/an de la care porneste negocierea sa fie de 15 lei.Se supune la vot . Se obtine 

unanimitate de voturi.  

- Se prezinta proiectul de hotarare privind modificarea cunatumului 

indemnizatiei lunare de care beneficiaza consilierii locali din cadrul Consiliului 

Local Nuci.Se supune la vot. Se obtine un vot pentru si 10 voturi impotriva. Proiect 

de hotarare respins. 

- Se prezinta proiectul de hotarare privind alegerea presedintelui de 

sedinta. Se solicita propuneri. Domnul Dima Valentin propune pe domnul Nica 

George Florin. Domnul Ionita Aurelian propune pe domnul Ileana Constantin. 

 Cele doua propuneri se supun la vot. Pentru prima propunere se obtin 2 

voturi pentru , o abtinere si 8 voturi impotriva. 

 A doua propunere obtine 7 voturi pentru, o abtinere si 3 voturi impotriva. 

 Presedinte de sedinta ales pentru urmatoarea perioada dl Ileana Constantin. 

 Se prezinta proiectul de hotarare privind acordarea de mandate speciale 

ADIGIDI. 

 Se supune la vot, se obtine unanimitate de voturi. 

Se prezinta proiectul de hotarare privind aprobarea cuantumului si numarul 

burselor aferente anului scolar 2021-2022.Se supune la vot, se obtine unanimitate de 

voturi. 

Nemafiind alte discuţii preşedintele de şedinţă declară închise lucrările 

şedinţei. 

 Drept pentru care s- a încheiat prezentul proces verbal. 

 

 

 

 

  Presedinte de sedinta,     Secretar General, 

  Dima Adrian Valentin     Comuna Nuci 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 



 


