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  JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 
   CONSILIUL LOCAL  
  AL COMUNEI NUCET` 

Proces-verbal 
Încheiat astăzi 24.07.2020 

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

Nucet, convocată în baza Dispoziției Primarului nr. 105/17.07.2020. Ședința a 
fost condusă în calitate de președinte  de  către Sultana Stoica. S-a făcut  
prezența și s-a constatat faptul că 13 consilieri sunt prezenți. 

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

1. Proiect de hotărâre privind alegerea unui președinte de ședință pentru o 
perioadă de 3 luni, 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 aprobarea execuției bugetului local de 
venituri și cheltuieli a comunei Nucet la 30.06.2020, inițiator primar ing. 
Luisa Marioara Bărboiu. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei privind acordarea 
unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă, la 
nivelul comunei Nucet, județul Dâmbovița, inițiator primar ing. Luisa 
Marioara Bărboiu. 

5.  Proiect de hotărâre privind stabilirea procedurii de închiriere a bunurilor 
proprietate publică și privată a comunei Nucet, județ Dâmbovița, 
inițiator primar ing. Luisa Marioara Bărboiu. 

6.  Proiect de hotărâre privind aprobarea modului de intocmire a registrului 
agricol la nivelul comunei Nucet, judeţ Dâmboviţa, pentru perioada 
2020 – 2024, inițiator primar ing. Luisa Marioara Bărboiu. 

7.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și 
funcționare al aparatului de specialitate al  primarului comunei Nucet, 
județ Dâmbovița, inițiator primar ing. Luisa Marioara Bărboiu. 

8. Proiect de hotărâre privind includerea unor bunuri imobile în domeniului 
public al comunei Nucet, județul Dâmbovița 

9. 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 alegerea unui președinte de ședință pentru o 
perioadă de 3 luni 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. 
Dl. Bungete Marian îl propune pe dl. Dan Dragnea. Acesta refuză 

deoarece intenționează să își dea demisia luna viitoare. 
Dl. Bungete Marian o propune pe dna. Sultana Stoica.  
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Nu mai sunt alte propuneri. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate de 
voturi. 

 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. 
Dna. Sultana Stoica întreabă câte asociații și fundații sunt. Dna. Petre Mariana 
răspunde: ACOR, ADI, GAL. 

Punctul 3  

Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local de venituri 
și cheltuieli a comunei Nucet la 30.06.2020 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. Petre Constantin întreabă dacă în factura de decont la lucrările de 

drumuri sunt prinse și șanțurile de la Olari. Dna. Primar răspunde că va întreba 
consilierul achiziții publice. 

Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate. 
Punctul 4  

Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei privind acordarea unui 
ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă, la nivelul comunei 
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, de dl. Ion Spiridon – presedintele 
comisiei pentru probleme juridice, administratie publica, ordine si liniste publică 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 cu 12 voturi 

pentru și o abținere a dlui. Dan Dragnea. 
Punctul 5  

Proiect de hotărâre privind stabilirea procedurii de închiriere a bunurilor 
proprietate publică și privată a comunei 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 dl. Ion Spiridon – presedintele 
comisiei pentru probleme juridice, administratie publica, ordine si liniste publică. 

După prezentare se fac înscrieri la cuvânt pentru dezbateri. 
Dna. Sultana Stoica întreabă dacă sunt cereri pentru închiriere. Dna. 

Primar răspunde că sunt 4 cereri. Dl. Petre Constantin atrage atenția că la unul 
dintre terenuri care urmează a fi închiriat trebuie lăsată cale de acces. Dna. 
Primar răspunde că s-a luat în calcul calea de acces. 

Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate. 
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Punctul 6  
Proiect de hotărâre privind aprobarea modului de intocmire a registrului 

agricol la nivelul comunei Nucet, judeţ Dâmboviţa, pentru perioada 2020 – 2024 
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, 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. 
Dl.Petre Constantin întreabă cine ține Registrul agricol în format 

electronic. Dna. Primar răspunde că dl. Arcade Valentin. 
Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate. 
Punctul 7  
Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare al aparatului de specialitate al  primarului comunei Nucet, județ 
Dâmbovița 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. 
Dna. Stoica Sultana întreabă ce s-a întâmplat cu postul de consilier 

personal al primarului. Dna. Primar răspunde că acesta este vacant în urma 
pensionării dlui. Catrina Gheorghe. 

Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate. 
Punctul 8  
Proiect de hotărâre privind includerea unor bunuri imobile în domeniului 

public al comunei Nucet, județul Dâmbovița 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 înscrieri la cuvânt. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate. 
Punctul 9 

Probleme diverse. 
Dna. Primar prezintă raportul de activitate al compartimentului de 

asistență socială pe trimestrul I anul 2020.  
Dl. Bănică Ion informează că la Nițoi la poartă este apă. Dna. Primar 

răspunde că se va anunța Compania de Apă Dâmbovița. 
Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi,  presedintele de sedinta declara 

lucrarile inchise. 
 
 PRESEDINTE DE SEDINTA,         
           Sultana STOICA 

 
                                
  SECRETAR GENERAL AL COMUNEI NUCET,             


