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  JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 
   CONSILIUL LOCAL  

  AL COMUNEI NUCET` 
Proces-verbal 

Încheiat astăzi 23.11.2020 
 

Astăzi, data de mai sus, a avut loc ședința ordinară a Consiliului Local 
Nucet, convocată în baza Dispoziției Primarului nr. 201/18.11.2020. Ședința a 
fost condusă în calitate de președinte  de  către dna. Barbu Daniela. S-a făcut  
prezența și s-a constatat faptul că 13 consilieri sunt prezenți. 

Doamna  Primar a prezentat în fața Consiliului Local ordinea de zi, după 
cum urmează: 

1.  Depunerea jurământului de către doamna Gheorghe Viorica Georgeta 
consilier supleant propus de către Partidul Social Democrat. 

2.  Proiect de hotărâre privind alegerea unui președinte de ședință pentru 
o perioadă de 3 luni, inițiator primar ing. Luisa Marioara Bărboiu. 

3. Proiect de hotărâre privind organizarea comisiilor de specialitate ale 
Consiliului Local Nucet, inițiator primar ing. Luisa Marioara Bărboiu. 

4. Proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarului comunei Nucet, 
județ Dâmbovița, inițiator primar ing. Luisa Marioara Bărboiu. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea premierii sportivului Manolache 
Luca pentru performanțe deosebite , inițiator dl. consilier local Ciungu 

Adrian. 

6. Proiect de 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. 

7. Proiect de hotărâre privind desemnarea și mandatarea reprezentantului 
U.A.T. Nucet, județ Dâmbovița în Adunarea Generală a Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară ” Management Integrat al Deșeurilor în 

județul Dâmbovița”, inițiator primar ing. Luisa Marioara Bărboiu. 

8.  Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2020, 
inițiator primar ing. Luisa Marioara Bărboiu. 

9. Probleme diverse. 

 
După prezentare se supune la vot procesul verbal al ședinței anterioare. 

Se aprobă în unanimitate. Se supune la vot ordinea de zi, în forma propusă. Se 
aprobă în unanimitate. 

Secretarul general al comunei aduce la cunoștința consilierilor 
Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului local al comunei 
NUCET, județul  Dâmboviţa 

 
 Punctul 1  

Secretarul general prezintă Încheierea finală din camera de consiliu civilă 
nr. 4187 din data de 05.11.2020 prin care se validează mandatul consilierului 
supleant Gheorghe Viorica Georgeta și o invită să semneze și să depună 

jurământul.  
 Secretarul general al Comunei aduce la cunoștință consilierilor locali 
reglementările din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea 
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transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul 
de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările 

ulterioare,  precum şi cele din O.U.G. nr. 57/2019, referitoare la conflictul de 
interese și regimul incompatibilităților aleșilor locali 
 

Punctul 2  

 Proiect de hotărâre privind  alegerea unui președinte de ședință pentru o 
perioadă de 3 luni este prezentat de către d-na Primar. 

După prezentare se fac propuneri:  
Dna. Gheorghe Silvia o propune pe dna. Barbu Daniela. Nemaifiind alte 

propuneri se supune la vot. Se aprobă în unanimitate. 
  

Punctul 3  

Proiect de hotărâre privind organizarea comisiilor de specialitate ale 

Consiliului Local Nucet este prezentat de către d-na Primar. 
După prezentare se fac propuneri:  
Pentru Comisia pentru programe de dezvoltare economico-financiare, 

administrarea domeniului public și privat al comunei, gospodărire locală: dl. 

Ungureanu George Emilian propune: Gheorghe Silvia – președinte, Ciungu 
Adrian – secretar, Membrii: Bungete Marian, Barbu Daniela și Dulea Matei. 
Nemaifiind alte propuneri se supune la vot. Se aprobă în unanimitate. 

Pentru Comisia pentru probleme juridice, administrație publică, ordine și 

liniște publică dl. Dulea Matei propune: Ungureanu George Emilian – președinte, 
Nicolae Lucian Andrei – secretar, Membrii: Dinu Cristina Elena, Moraru Călin 
Viorel și Ungureanu Marcel Matei. Nemaifiind alte propuneri se supune la vot. Se 
aprobă în unanimitate. 

Pentru Comisia pentru învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție 
socială, protecția copilului, activități social culturale și culte dl. Nicolae Lucian 
Andrei propune: Dinu Cristina Elena – președinte, Gheorghe Viorica Georgeta – 
secretar, Membrii: Nicolae Mihaela – Luminița, Coman Vlad, Gheorghe Silvia. 

Nemaifiind alte propuneri se supune la vot. Se aprobă în unanimitate. 
Pentru Comisia pentru amenajarea teritoriului, protecția mediului, turism și 

agricultură dna. Barbu Daniela propune: Nicolae Luminița Mihaela – președinte, 
Moraru Călin Viorel – secretar, Membrii: Dulea Matei, Coman Vlad, Nicolae 

Lucian Andrei. Nemaifiind alte propuneri se supune la vot. Se aprobă în 
unanimitate. 

 
Punctul 4  

Proiect de hotărâre privind  alegerea viceprimarului comunei Nucet, județ 
Dâmbovița este prezentat de către d-na Primar. 

Raportul comisiei de specialitate este prezentat de dl. Ungureanu George 
Emilian – presedintele comisiei pentru probleme juridice, administrație publică, 

ordine și liniște publică. 
După prezentare se fac înscrieri la cuvânt pentru dezbateri. 
Dna. Gheorghe Silvia îl propune pe dl. Ungureanu George Emilian. Dl. 

Dulea Matei îl propune pe dl. Ungureanu Marcel Matei. Dl. Vlad Coman îl 

propune pe dl. Moraru Călin Viorel. 
Se ia o pauză pentru întocmirea buletinelor de vot. 
Prin vot secret are loc alegerea viceprimarului comunei Nucet. 
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După numărarea voturilor dna. Secretar general al comunei anunță 
rezultatul votului: 9 voturi pentru dl.  Ungureanu George Emilian, 2 voturi pentru  

dl. Ungureanu Marcel Matei și  2 voturi pentru  dl. Moraru Călin Viorel. 
Se declară ales viceprimar al comunei Nucet dl.  Ungureanu George 

Emilian. 
 
Punctul 5  

Proiect de hotărâre privind aprobarea premierii sportivului Manolache 
Luca pentru performanțe deosebite  este prezentat de către d-l Ciungu Adrian. 

Rapoartele comisiilor de specialitate sunt prezentate de dna. Gheorghe 

Silvia – presedintele comisiei pentru programe de dezvoltare, buget finante, 
administrarea domeniului public si privat și de dna. Dinu Cristina Elena – 
președintele comisiei pentru învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție 
socială, protecția copilului, activități social culturale și culte. 

După prezentare se fac înscrieri la cuvânt pentru dezbateri. 
Dl. Vlad Coman propune ca toți copiii sportivi din comuna Nucet să fie 

premiați la fel. Dl. Ungureanu George Emilian precizează că un se poate 
deoarece un toți au aceleași performanțe și atunci premierea trebuie făcută 

nominal. 
Nemaifiind alte înscrieri la cuvânt se supune la vot. Se aprobă cu 12 voturi 

pentru și un vot împotrivă, al dlui. Vlad Coman. 
 
Punctul 6 

Proiect de hotărâre privind  desemnarea și mandatarea reprezentantului 
U.A.T. Nucet, județ Dâmbovița în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară Apă Dâmbovița este prezentat de către d-na Primar. 

Rapoartele comisiilor de specialitate sunt prezentate de dl. Ungureanu 
George Emilian – presedintele comisiei pentru probleme juridice, administrație 
publică, ordine și liniște publică și de dna. Nicolae Mihaela Luminița – 
președintele comisiei pentru amenajarea teritoriului, protecția mediului, turism și 

agricultură. 
După prezentare se fac înscrieri la cuvânt pentru dezbateri. 
Nu sunt înscrieri la cuvânt. Sue supune la vot. Se aprobă cu 12 voturi 

pentru și o abținere, a dlui. Vlad Coman. 

 
Punctul 7 

Proiect de hotărâre privind  desemnarea și mandatarea reprezentantului 
U.A.T. Nucet, județ Dâmbovița în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară ” Management Integrat al Deșeurilor în județul Dâmbovița” este 
prezentat de către d-na Primar. 

Rapoartele comisiilor de specialitate sunt prezentate de dl. Ungureanu 
George Emilian – presedintele comisiei pentru probleme juridice, administrație 

publică, ordine și liniște publică și de dna. Nicolae Mihaela Luminița – 
președintele comisiei pentru amenajarea teritoriului, protecția mediului, turism și 
agricultură 

După prezentare se fac înscrieri la cuvânt pentru dezbateri. 

Nu sunt înscrieri la cuvânt. Sue supune la vot. Se aprobă cu 12 voturi 
pentru și o abținere, a dlui. Vlad Coman. 
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Punctul 8 

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2020 este 

prezentat de către d-na Primar. 
Raportul comisiei de specialitate este prezentat de dna. Gheorghe Silvia – 

presedintele comisiei pentru programe de dezvoltare, buget finante, 
administrarea domeniului public si privat. 

După prezentare se fac înscrieri la cuvânt pentru dezbateri. 
Nu sunt înscrieri la cuvânt. Se supune la vot. Se aprobă cu 12 voturi 

pentru și o abținere, a dlui. Vlad Coman. 
 
Punctul 9 

Probleme diverse. 
Având în vedere adresa  nr. 7456/01.10.2020 vă rog sa propuneti 2 

reprezentanți ai CLNucet care să facă parte din Consiliul de Administrație al 

Școlii Gimnaziale Nucet în anul școlar 2020 – 2021. 
Dl. Ungureanu George Emilian le propune pe dna. Gheorghe Silvia și dna. 

Dinu Cristina Elena. Toți consilierii sunt de acord cu propunerea. 
Având în vedere adresa  nr. 7456/01.10.2020 vă rog sa propuneti 1 

reprezentant al CLNucet care să facă parte din CEAC al Școlii Gimnaziale Nucet 
în anul școlar 2020 – 2021. 

Dna. Dinu Cristina Elena o propune pe dna. Nicolae Luminița Mihaela. Toți 
consilierii sunt de acord cu propunerea. 

Având în vedere constituirea noului Consiliu local vă rog sa propuneti 2 
reprezentanți ai CLNucet care să facă parte din Consiliul de Administrație al 
Liceului Tehnologic Nucet în anul școlar 2020 – 2021. 

Dna. Dinu Cristina Elena îi propune pe dl. Nicolae Lucian Andrei și dl. 

Bungete Marian.Toți consilierii sunt de acord cu propunerea. 
Având în vedere constituirea noului Consiliu local vă rog sa propuneti 1 

reprezentant ai CLNucet care să facă parte din CEAC al Liceului Tehnologic 
Nucet în anul școlar 2020 – 2021. 

Dna. Dinu Cristina Elena îi propune pe dl. Coman Vlad. Toți consilierii sunt 
de acord cu propunerea. 

 
Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi,  președintele de ședință declară 

lucrările închise. 
 
 
 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,         

           Daniela BARBU 

 
 
 

 
                                
  SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,             
     Elena Claudia POPESCU 
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Anexa la procesul verbal al sedintei din data de 23.11.2020 

 

 
 
 

Nr. 
crt. 

Numele și prenumele Prezenți Absenți Semnătura 
 

Motivat Nemotivat 

1 BARBU DANIELA P    

2 BUNGETE MARIAN P    

3 CIUNGU ADRIAN P    

4 COMAN VLAD P    

5 DINU CRISTINA-ELENA P    

6 DULEA MATEI P    

7 GHEORGHE SILVIA P    

8 GHEORGHE VIORICA-
GEORGETA 

P    

9 MORARU CĂLIN-VIOREL P    

10 NICOLAE LUCIAN-ANDREI  P    

11 NICOLAE LUMINIȚA-MIHAELA  P    

12 UNGUREANU GEORGE-
EMILIAN 

P    

13 UNGUREANU MARCEL-
MATEI 

P    

 
 
 


