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MINUTA 

ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL NUCET 
din data de 23.11.2020 

 

 
 Prin Dispoziția  nr. 201 din 18.11.2020  Primarul localității a convocat Consiliul local 
Nucet în ședință ordinară  la data de 23.11.2020, ora 16,00. 
 
 Din numărul total de 12 consilieri în funcție sunt prezenţi la şedinţă 12 consilieri. La 
ședință a depus jurământul dna. Gheorghe Viorica Georgeta consilier supleant propus de 
către Partidul Social Democrat.  Fiind prezenți 13 consilieri şedinţa este legal constituită. 
 

 În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri: 

 

–  Hotărâre privind alegerea unui președinte de ședință pentru o perioadă de 3 luni, 
inițiator primar ing. Luisa Marioara Bărboiu, în unanimitate de voturi ( 13 voturi); 

– Hotărâre privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Nucet, 
inițiator primar ing. Luisa Marioara Bărboiu, în unanimitate de voturi ( 13 voturi); 

– Hotărâre privind alegerea viceprimarului comunei Nucet, județ Dâmbovița, inițiator 
primar ing. Luisa Marioara Bărboiu, în unanimitate de voturi ( a fost ales dl. Ungu-
reanu George Emilian cu 9 voturi pentru); 

– Hotărâre privind aprobarea premierii sportivului Manolache Luca pentru perfor-
manțe deosebite , inițiator dl. consilier local Ciungu Adrian, în unanimitate de voturi 
( 12 voturi pentru și un vot împotrivă, al dlui. Vlad Coman.); 

– Hotărâre privind desemnarea și mandatarea reprezentantului U.A.T. Nucet, județ 
Dâmbovița în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă 
Dâmbovița, inițiator primar ing. Luisa Marioara Bărboiu, în unanimitate de voturi ( 12 
voturi pentru și o abținere, a dlui. Vlad Coman.); 

– Hotărâre privind desemnarea și mandatarea reprezentantului U.A.T. Nucet, județ 
Dâmbovița în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ” Ma-
nagement Integrat al Deșeurilor în județul Dâmbovița”, inițiator primar ing. Luisa 
Marioara Bărboiu, în unanimitate de voturi( 12 voturi pentru și o abținere, a dlui. 
Vlad Coman.); 

– Hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2020, inițiator primar ing. Luisa 
Marioara Bărboiu, în unanimitate de voturi ( 12 voturi pentru și o abținere, a dlui. 
Vlad Coman.); 

  
 În conformitate cu dispoziţiile art. 11 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa 

decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare, minuta se va 
afișa la sediul Primăriei comunei Nucet şi se va publica pe site-ul propriu. 
  
 Şedinţa se încheie la ora 17.45. 
 
 Preşedinte de ședință,              Secretar general al comunei, 
     Daniela BARBU                   Elena Claudia POPESCU 

 

 


