
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA
PRIMĂRIA COMUNEI NUCET
Nr.10766 din 30.12.2020

MINUTA
ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL NUCET

din data de 29.12.2020

Prin Dispoziția nr. 247 din 24.12.2020  primarul localității a convocat Consiliul local
Nucet în ședință ordinară  la data de 29.12.2020, ora 15,30.

Din numărul total de 13 consilieri în funcție sunt prezenţi la şedinţă 12 consilieri.
Fiind prezenți 12 consilieri şedinţa fiind legal constituită.

În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri:
1.  Hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local de venituri și cheltuieli a

comunei Nucet la 28.12.2020, inițiator primar ing. Luisa Marioara Bărboiu, 11
voturi pentru și o abținere(dl. Coman Vlad) ;

2. Hotărâre privind desemnarea  reprezentanților Consiliului Local Nucet pentru
a face parte din comisia de evaluare a performanțelor profesionale individu-
ale ale d-nei Popescu Elena Claudia, secretar general al comunei Nucet,
pentru perioada 01 ianuarie 2020 – 31 decembrie 2020, inițiator primar ing.
Luisa Marioara Bărboiu, în unanimitate de voturi ( 12 voturi);

3. Hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni sau lucrări de interes  local ce
urmează a se realiza cu persoanele apte de muncă din familiile beneficiare
de venit minim garantat în anul 2021, inițiator primar ing. Luisa Marioara Băr-
boiu, cu 10 voturi pentru, 1 împotrivă(dl. Dulea Matei) și o abținere(dl. Coman
Vlad);

4. Hotărâre privind stabilirea normativelor proprii ale Primăriei Nucet pentru
consumul lunar de carburanți și convorbiri telefonice, inițiator primar ing. Lu-
isa Marioara Bărboiu,  în unanimitate de voturi ( 12 voturi);

5. Hotărâre privind aprobarea contractării serviciilor juridice de asistență, con-
sultare și de  reprezentare a Primăriei, Consiliului local, Comisiei locale de
aplicare a Legii fondului funciar și a Primarului comunei Nucet în fața tuturor
instanțelor de judecată, inițiator primar ing. Luisa Marioara Bărboiu,  în unani-
mitate de voturi ( 12 voturi);

6. Hotărâre privind aprobarea organigramei și a statelor de funcții din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Nucet, județ Dâmbovița, iniți-
ator primar ing. Luisa Marioara Bărboiu,  în unanimitate de voturi ( 12 voturi);

7. Hotărâre privind aprobarea proiectului rețelei școlare a unităților de
învățământ preuniversitar de stat de la nivelul comunei Nucet pe anul școlar
2021-2022, inițiator primar ing. Luisa Marioara Bărboiu,  în unanimitate de
voturi ( 12 voturi);

8. Hotărâre privind completarea și modificarea Hotărârii Consiliului Local Nucet
nr.13 din 30 aprilie 2020 privind indexarea impozitelor şi taxelor locale pentru
anul 2021, inițiator primar ing. Luisa Marioara Bărboiu,  în unanimitate de vo-
turi ( 12 voturi);

9. Hotărâre privind validarea Dispozițiilor nr. 239/16.12.2020 și 248/24.12.2020
de rectificare a bugetului local pe anul 2020, inițiator primar ing. Luisa Mari-
oara Bărboiu,  în unanimitate de voturi ( 12 voturi);

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 16,25.

Preşedinte de ședință,           Secretar general al comunei,
Daniela BARBU               Elena Claudia POPESCU


