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  JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 
   CONSILIUL LOCAL  
  AL COMUNEI NUCET` 

Proces-verbal 
Încheiat astăzi 07.09.2020 

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

Nucet, convocată în baza Dispoziției Primarului nr. 134/02.09.2020. Ședința a 
fost condusă în calitate de președinte  de  către DNA. SULTANA STOICA. S-a 
făcut  prezența și s-a constatat faptul că 13 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 atestarea apartenenţei la domeniul privat  al 
comunei Nucet a unor bunuri ce aparțin comunei Nucet, județul 
Dâmbovița, inițiator primar ing. Luisa Marioara Bărboiu. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) – 

“CONSTRUIRE LOCUINȚĂ CU PARTER”, comuna Nucet, sat Ilfoveni, nr. 

70B, jud.Dâmbovița, număr cadastral 71112, beneficiar CIUCĂ GABRIEL, 

precum și a Regulamentului Local de Urbanism aferent acestuia , inițiator 
primar ing. Luisa Marioara Bărboiu 

4. Probleme diverse. 
 

După prezentare se supune la vot procesul verbal al ședinței anterioare. 
Se aprobă în unanimitate. Se supune la vot și ordinea de zi, în forma propusă. 
Se aprobă 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 si privat. 

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 atestarea apartenenţei la domeniul privat  al 

comunei Nucet a unor bunuri ce aparțin 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 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 susține că un a fost chemat ANIF când s-au făcut 
măsurătorile și susține că drumul prevăzut pe plan este pera îngust. Utilajele de 
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mare tonaj ale ANIF un au loc pe acel drum. Dl. Petre propune să se lase vechiul 
drum care tăia proprietatea pe care circulau mașinile ANIF deoarece este foarte 
greu să se amenajeze un alt podeț peste șanțul de pe marginea drumului 
național. Dna. Primar răspunde că terenul este proprietatea UAT Nucet, iar Anif 
nu a făcut nici o solicitare pentru drum. Acesta are 4 m lățime așa cum prevede 
legea iar, ANIF are 2 căi de acces la proprietatea lor. 
 Dna. Stoica Sultana întreabă de ce acest teren se va închiria și un se 
vinde tinerilor din comună pentru a-și face locuințe. Dna Primar răspunde că 
această hotărâre este pentru a intabula terenul.  
 Nu mai sunt alte discuții. Se supune la vot. Se aprobă cu 9 voturi pentru, 3 
voturi împotrivă(Petre Constantin, Stoica Sultana și Dragnea Dan) și o 
abținere(Dinu Marcel). 

  
Punctul 3  
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) – 

“CONSTRUIRE LOCUINȚĂ CU PARTER”, comuna Nucet, sat Ilfoveni, nr. 70B, 

jud.Dâmbovița, număr cadastral 71112, beneficiar CIUCĂ GABRIEL, precum și a 

Regulamentului Local de Urbanism aferent acestuia 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  

Probleme diverse. 
 Liceul Tehnologic Nucet solicită 2 reprezentanți în Consiliul de 
Administrație. Dl. Bănică Ion îl propune pe dl. Ungureanu George iar, dl. Dinu 
Marcel o propune pe dna. Stoica Sultana. Se supune la vot. Se aprobă în 
unanimitate. 

 
Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi,  presedintele de sedinta declara 

lucrarile inchise. 
 
 PRESEDINTE DE SEDINTA,         
           Sultana STOICA    

 

 
 
                                
  SECRETAR GENERAL AL COMUNEI NUCET,             


