
JUDETUL DÂMBOVIȚA 
CONSILIUL LOCAL NUCET 

 
HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Acordului de asociere încheiat între UAT Nucet prin 
Consiliul local al comunei Nucet şi UAT Văcărești prin Consiliul local al 

comunei Văcărești pentru achiziția unui imobil teren în vederea construirii 
unei stații de epurare 

 
 Consiliul Local Nucet, întrunit în ședință ordinară la data de  04.08.2020, având 
în vedere: 
 
– raportul de specialitate al secretarului general al comunei înregistrat sub nr. 

5405/27.07.2020; 
– referatul de aprobare al primarului localității nr.5407/27.07.2020; 
– procesul verbal de negociere nr. 5298/22.07.2020; 
– prevederile art. 129 alin. 9  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 
– prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al 

documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții 
finanțate din fonduri publice; 

– raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Nucet. 
În temeiul art. 139 alin. (1) coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, 

 
HOTĂRĂȘTE 

 
 Art.1. Se aprobă Acordul de asociere încheiat între UAT Nucet prin Consiliul local 

al comunei Nucet şi UAT Văcărești prin Consiliul local al comunei Văcărești pentru 
achiziția imobilului teren arabil extravilan în suprafață de 12 800 mp situat în tarlaua 30, 
parcela 489/3/19, nr. Cadastral 71778 în vederea construirii unei stații de epurare. 
 Art.2. Imobilului identificat la art.1.se va include în domeniul public al comunei 

Nucet, județ Dâmbovița. 
   Art.3. Se aprobă achiziția imobilului identificat la art.1 la prețul de 3 lei/mp în urma 

negocierii directe cu doamna Dumitru Persida și domnul Zamfir Marian, plata urmând să 
se facă de către UAT Nucet și UAT Văcărești în cote egale. 
 Art.4. Se împuternicește doamna ing. Luisa Marioara Bărboiu, Primarul comunei 
Nucet, să semneze actul autentic de vânzare cumpărare conform celor aprobate la 
articolele precedente. 
   Art.5. Cu ducerea la îndeplinire se obligă aparatul de specialitate al primarului 

comunei Nucet iar,  comunicarea către autoritățile, instituțiile publice și persoanele 
interesate a prezentei hotărâri se realizează prin intermediul secretarului general al 
comunei Nucet, județul Dâmbovița. 
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