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  JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 
   CONSILIUL LOCAL  
  AL COMUNEI NUCET` 

 
Proces-verbal 

Încheiat astăzi 13.08.2020 
 

Astăzi, data de mai sus, a avut loc ședința extraordinară a Consiliului Local 
Nucet, convocată în baza Dispoziției Primarului nr. 118/10.08.2020. Ședința a fost 
condusă în calitate de președinte  de  către dl./dna. Sultana Stoica. S-a făcut  prezența 
și s-a constatat faptul că 11 consilieri sunt prezenți. 

Doamna  primar 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 încadrarea  în categoria funcţională a drumurilor 
de interes local a unor drumuri situate în comuna Nucet, județul Dâmbovița, 
inițiator primar ing. Luisa Marioara Bărboiu 

3. 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 economico-financiare, 
administrarea domeniului public și privat al comunei, gospodărire locală. 

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 încadrarea  în categoria funcţională a drumurilor de 
interes local a unor drumuri situate în 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 economico-financiare, 
administrarea domeniului public și privat al comunei, gospodărire locală, de dl. Ion 
Spiridon – presedintele comisiei pentru probleme juridice, administrație publică, ordine și 
liniște 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 3 

Probleme diverse 
Nu sunt discuții.  
Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi, domnul Presedinte de sedinta declara 

lucrarile inchise. 
 


