
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA
PRIMĂRIA COMUNEI NUCET
Nr.9997 din 09.12.2020

MINUTA
ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL NUCET

din data de 09.12.2020

Prin Dispoziția nr. 223 din 04.12.2020  primarul localității a convocat Consiliul local
Nucet în ședință ordinară  la data de 09.12.2020, ora 15,30.

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

În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri:
–  Hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2020, inițiator primar ing. Luisa

Marioara Bărboiu, în unanimitate de voturi ( 13 voturi);
– Hotărâre privind stabilirea modului în care este suportat comisionul bancar în urma

plății online a impozitelor și taxelor locale utilizând cardul bancar în sistemul
național electronic Ghiseul.ro, inițiator primar ing. Luisa Marioara Bărboiu, în unani-
mitate de voturi ( 13 voturi);

– Hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere şi penal-
ităţilor aferente obligaţiilor bugetare constând în impozite şi taxe locale, redevențe,
chirii și alte obligații de plată datorate bugetului local de către persoanele fizice care
au calitatea de contribuabili la bugetul local al comunei Nucet, inițiator primar ing.
Luisa Marioara Bărboiu, în unanimitate de voturi  în unanimitate de voturi ( 13 vo-
turi);

– Hotărâre privind acordarea burselor sociale și a burselor de merit pentru elevii din
unitățile de învățământ preuniversitar de stat din comuna Nucet, județ Dâmbovița,
inițiator primar ing. Luisa Marioara Bărboiu,  în unanimitate de voturi ( 13 voturi);

– Hotărâre privind privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și
Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a
amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de
investiţii Proiect tip - „Construire bază sportivă TIP 1-sat Nucet, comuna Nucet,
nr.558, județul Dâmbovița”, inițiator primar ing. Luisa Marioara Bărboiu,  în unani-
mitate de voturi ( 13 voturi);

– Hotărâre privind atestarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al
comunei Nucet, județ Dâmbovița, inițiator primar ing. Luisa Marioara Bărboiu,  în
unanimitate de voturi ( 13 voturi);

– Hotărâre privind alipirea a două loturi  teren situate în com. Nucet , sat Ilfoveni,
punct magazin sătesc, inițiator primar ing. Luisa Marioara Bărboiu,  în unanimitate
de voturi ( 13 voturi);

– Hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat  al comunei Nucet a unor
bunuri ce aparțin comunei Nucet, județul Dâmbovița, inițiator primar ing. Luisa Mari-
oara Bărboiu,  în unanimitate de voturi ( 13 voturi);

– Hotărâre privind aprobarea cheltuielilor necesare pentru achiziționarea darurilor
oferite colindătorilor cu ocazia sărbătorilor de iarnă în comuna Nucet, inițiator primar
ing. Luisa Marioara Bărboiu,  în unanimitate de voturi ( 13 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 17,15.

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


