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  JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 
   CONSILIUL LOCAL  
  AL COMUNEI NUCET` 

Proces-verbal 
Încheiat astăzi 26.05.2020 

 
Astăzi, data de mai sus, a avut loc ședința ordinară a Consiliului Local 

Nucet, convocată în baza Dispoziției Primarului nr. 84/21.05.2020. Ședința a fost 
condusă în calitate de președinte  de  către dna. Nicolae Luminița. S-a făcut  
prezența și s-a constatat faptul că ____ consilieri sunt prezenți. 

Doamna  Secretar a prezentat în fața Consiliului Local ordinea de zi, după 
cum urmează: 

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2020, 
inițiator primar ing. Luisa Marioara Bărboiu. 

2. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 16 din 30.03.2020 
pentru stabilirea situaţiilor deosebite pentru care se acordă ajutoare de 
urgenţă din bugetul local, inițiator primar ing. Luisa Marioara Bărboiu. 

3. Proiect de hotărâre privind  modificarea şi completarea Regulamentului 
de Organizare şi Funcţionare al Consiliului local al comunei NUCET, 
județul Dâmboviţa, inițiator primar ing. Luisa Marioara Bărboiu 

4. Probleme diverse. 
După prezentare se supune la vot procesul verbal al ședinței anterioare. În 

unanimitate. Se supune la vot și ordinea de zi, în forma propusă. În unanimitate. 
 

 Punctul 1  
Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2020 este 

prezentat de către d-na Primar. 
Raportul comisiei de specialitate este prezentat de dl. Ciungu Adrian – 

presedintele comisiei pentru programe de dezvoltare, buget finante, 
administrarea domeniului public. 

După prezentare se fac înscrieri la cuvânt pentru dezbateri. 
 Nu sunt înscrieri la cuvânt. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate. 
  

Punctul 2  

Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 16 din 30.03.2020 pentru 
stabilirea situaţiilor deosebite pentru care se acordă ajutoare de urgenţă din 
bugetul local este prezentat de către d-na Primar. 

Rapoartele comisiilor de specialitate sunt prezentate de dl. Ciungu Adrian 
– presedintele comisiei pentru programe de dezvoltare, buget finante, 
administrarea domeniului public si privat și de dl. Ion Spiridon – presedintele 
comisiei pentru probleme juridice, administratie publica, ordine si liniste publica, 
și dna. și de dna. Nicolae Luminița – presedintele comisiei pentru învățământ, 
sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecție copil, activități social 
culturale și culte. 

După prezentare se fac înscrieri la cuvânt pentru dezbateri. 
 Dna Stoica Sultana întreabă dacă sunt multe situații de acest fel. 

Dna Primar răspunde că anul acesta a fost o singură situație.  
Dl. Petre Constantin prupune acordarea sumei de 5000 lei pentru ajutorul 

de înmormântare. Se supune la vot  și se aprobă în unanimitate.  
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Punctul 3  

Proiect de hotărâre privind  modificarea şi completarea Regulamentului de 
Organizare şi Funcţionare al Consiliului local al comunei NUCET, județul 
Dâmboviţa este prezentat de către d-na Primar. 

Rapoartele comisiilor de specialitate sunt prezentate de dl. Ciungu Adrian 
– presedintele comisiei pentru programe de dezvoltare, buget finante, 
administrarea domeniului public si privat și de dl. Ion Spiridon – presedintele 
comisiei pentru probleme juridice, administratie publica, ordine si liniste publica, 
și dna. Nițescu Nicoleta – președintele comisiei pentru amenajarea teritoriului, 
protecția mediului, turism și agricultură și de dna. Nicolae Luminița – presedintele 
comisiei pentru învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, 
protecție copil, activități social culturale și culte. 

După prezentare se fac înscrieri la cuvânt pentru dezbateri. 
Nu sunt înscrieri la cuvânt. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate. 
 
 
Punctul 4 
Probleme diverse. 

Dna. Primar propune suplimentarea ordinii de zi cu proiectul de hotărâre privind 
aprobarea cheltuielilor necesare pentru organizarea zilei de 1 iunie și Ziua Eroilor 
în comuna Nucet. Se supune la vot suplimentarea ordinii de zi. Se aprobă în 
unanimitate. 

Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor necesare pentru 
organizarea zilei de 1 iunie și Ziua Eroilor în comuna Nucet este prezentat de 
către d-na Primar. 

Raportul comisiei de specialitate estet prezentat de dl. Ciungu Adrian – 
presedintele comisiei pentru programe de dezvoltare, buget finante, 
administrarea domeniului public si privat. 

 
Dl. Dinu Marcel propune inițierea unui proiect de hotărâre privind  

interzicerea pescuitului pe DJ 711D.  
Dl. Dinu Marcel și dna. Sultana Stoica solicită ca toți consilierii să ia 

aceeași indemnizație. Dna Secretar general al comunei răspunde că 
indemnizația se dă în funcție de nr. de ședințe de consiliu și de comisie la care 
participă fiecare consilier local. Dna. Petre Constantin propune să se solicite 
punctul de vedere al Prefecturii Dâmbovița. 

Dna. Stoica Sultana solicită o acțiune de verificare a tuturor cetățenilor 
comunei Nucet dacă dețin CI/BI. Dna. Primar răspunde că va analiza 
propunerea. 

Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi, președintele de ședință declară 
lucrările închise. 
 
 PRESEDINTE DE SEDINTA,         
           Luminița NICOLAE    

 

 
 
                                
  SECRETAR GENERAL AL COMUNEI NUCET,             


