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  JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 
   CONSILIUL LOCAL  
  AL COMUNEI NUCET` 

Proces-verbal 
Încheiat astăzi 04.08.2020 

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

Nucet, convocată în baza Dispoziției Primarului nr. 113/30.07.2020. Ședința a 
fost condusă în calitate de președinte  de  către DNA. SULTANA STOICA. S-a 
făcut  prezența și s-a constatat faptul că 11 consilieri sunt prezenți. 

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

1. Proiect de hotărâre privind  constatarea încetării, înainte de expirarea 
duratei normale a mandatului, a calității de viceprimar al comunei 
Nucet a domnului Ungureanu George Emilian, ca urmare a demisiei 
acestuia, inițiator primar ing. Luisa Marioara Bărboiu. 

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

3. Proiect de hotărâre privind  atestarea modificării și completării 
Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unității 
administrativ teritoriale Nucet, județ Dâmbovița, inițiator primar ing. 
Luisa Marioara Bărboiu 

4. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico – 
economici la obiectivul de investiții:  “  Extindere rețele de alimentare 
cu apă în satele Nucet și Cazaci, comuna Nucet, județul Dâmbovița  ” , 
inițiator primar ing. Luisa Marioara Bărboiu 

5.  Proiect de hotărâre privind  aprobarea cofinanțării obiectivului de 
investiție ”Extindere rețea de distribuție gaze naturale în satul Nucet, 
comuna Nucet, strada Aleea Școlii”, inițiator primar ing. Luisa Marioara 
Bărboiu 

6.  Proiect de hotărâre privind acordul de principiu asupra dezmembrării în 
două loturi a imobilului - teren situat în com. Nucet , sat Nucet, punct 
Stadion, inițiator primar ing. Luisa Marioara Bărboiu. 

7.  Proiect de 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, inițiator primar ing. 
Luisa Marioara Bărboiu. 

8. 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 constatarea încetării, înainte de expirarea 
duratei normale a mandatului, a calității de viceprimar al comunei Nucet a 
domnului Ungureanu George Emilian, ca urmare a demisiei acestuia este 
prezentat de către d-na Primar. 
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Raportul comisiei de specialitate este prezentat de dl. Ion Spiridon – 
presedintele comisiei pentru probleme juridice, administratie publica, ordine si 
liniste publică. 

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

 
 

Punctul 2  
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 si privat. 

După prezentare se fac înscrieri la cuvânt pentru dezbateri. 
 Dl. Dinu Marcel întreabă dacă Primăria Nucet un are teren și de ce trebuie 
să achiziționăm altul. 
 Dna. Primar răspunde că au fost puse la dispoziție două terenuri dar nu 
au fost conforme cu cerințele proiectantului, acesta trebuie să îndeplinească 
niște condiții. Pentru unul dintre acestea un se poate lua avizul Apelor Române. 
Stația de epurare trebuie să deservească 10 000 de locuitori ca să fie eligibilă. 
 Nu mai sunt alte discuții. Se supune la vot. 
 Se aprobă în unanimitate. 

  
Punctul 3  

Proiect de hotărâre privind  atestarea modificării și completării Inventarului 
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unității administrativ teritoriale Nucet, 
județ Dâmbovița 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 dna. Nițescu Nicoleta – 
președintele comisiei pentru amenajarea teritoriului, protecția mediului, turism și 
agricultură. 

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

Proiect de hotărâre privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico – economici 
actualizați la obiectivul de investiții:  “  Extindere rețele de alimentare cu apă în 
satele Nucet și Cazaci, comuna Nucet, județul Dâmbovița  ” 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, d de 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. 
Dl. Petre Constantin întreabă dacă toți banii pentru investiție sunt din 

bugetul local.  
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Dna. Primar răspunde că da, au fost prinși în bugetul aprobat la începutul 
anului. 

Dl. Petre Constantin întreabă ce lungime are rețeaua de apă care va fi 
construită.  

Dna.Primar răspunde că aproximativ 3 km. 
 Nu mai sunt alte discuții. Se supune la vot.Se aprobă în unanimitate. 
 

Punctul 5  
Proiect de hotărâre privind  aprobarea cofinanțării obiectivului de investiție 

”Extindere rețea de distribuție gaze naturale în satul Nucet, comuna Nucet, 
strada Aleea Școlii” 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, d de 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. 
Dl. Dinu Marcel întreabă dacă merită investiția de 70000 lei pentru două 

case.  
Dna.Primar răspunde că un sunt doar două case, sunt mai multe și că se 

justifică investiția. 
 Nu mai sunt alte discuții. Se supune la vot.Se aprobă în unanimitate. 

 
Punctul 6  
Proiect de hotărâre privind acordul de principiu asupra dezmembrării în 

două loturi a imobilului - teren situat în com. Nucet , sat Nucet, punct Stadion 
este prezentat de către d-na Primar. 

Rapoartele comisiilor de specialitate sunt prezentate de dl. Ion Spiridon – 
presedintele comisiei pentru probleme juridice, administratie publica, ordine si 
liniste publică și de dna. Nițescu Nicoleta – președintele comisiei pentru 
amenajarea teritoriului, protecția mediului, turism și agricultură. 

După prezentare se fac înscrieri la cuvânt pentru dezbateri. 
Nu sunt discuții. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.  
 
Punctul 7  

Proiect de 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 este prezentat de către d-na Primar. 

Raportul comisiei de specialitate este prezentat de dl. Ion Spiridon – 
presedintele comisiei pentru probleme juridice, administratie publica, ordine si 
liniste publică. 

După prezentare se fac înscrieri la cuvânt pentru dezbateri. 
Nu sunt discuții. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate.  
 
Punctul 8  
Probleme diverse. 

 Nu sunt discuții. 
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Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi,  presedintele de sedinta declara 

lucrarile inchise. 
 
 PRESEDINTE DE SEDINTA,         
           Sultana STOICA    

 
 

 
                                
  SECRETAR GENERAL AL COMUNEI NUCET,             


