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  JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 
   CONSILIUL LOCAL  

  AL COMUNEI NUCET` 
Proces-verbal 

Încheiat astăzi 29.12.2020 
 

Astăzi, data de mai sus, a avut loc ședința ordinară a Consiliului Local 
Nucet, convocată în baza Dispoziției Primarului nr. 247/24.12.2020. Ședința a 
fost condusă în calitate de președinte  de  către dna. Barbu Daniela. S-a făcut  
prezența și s-a constatat faptul că 12 consilieri sunt prezenți. 

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

1.   Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local de 
venituri și cheltuieli a comunei Nucet la 24.12.2020, inițiator primar ing. 

Luisa Marioara Bărboiu 

2.  Proiect de hotărâre privind desemnarea  reprezentanților Consiliului 
Local Nucet pentru a face parte din comisia de evaluare a 
performanțelor profesionale individuale 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. 

3. Proiect de 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 Bărboiu. 

4. Proiect de hotărâre privind stabilirea normativelor proprii ale Primăriei 

Nucet pentru consumul lunar de carburanți și convorbiri telefonice, 
inițiator primar ing. Luisa Marioara Bărboiu. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării serviciilor juridice de 
asistență, consultare 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. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statelor de 

funcții din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Nucet, 
județ Dâmbovița, inițiator primar ing. Luisa Marioara Bărboiu. 

7. Proiect de 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. 

8. Proiect de 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 

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.  
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 Punctul 1  

Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local de venituri 

și cheltuieli a comunei Nucet la 24.12.2020 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 11 voturi 

pentru și o abținere, a dlui. Coman Vlad 
 

Punctul 2  

Proiect de hotărâre desemnarea  reprezentanților Consiliului Local Nucet 
pentru a face parte din comisia de evaluare a performanțelor profesionale 
individuale ale d-nei Popescu Elena Claudia, secretar general al comunei Nucet, 

pentru perioada 01 ianuarie 2020 – 31 decembrie 2020 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 o propune pe dna. Nicolae Luminița Mihaela. Dna. 

Barbu Daniela îl propune pe dl. Ungureanu George Emilian. 

Nu mai sunt alte propuneri. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate. 
 
Punctul 3  

Proiect de hotărâre privind 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 este prezentat de către 
d-na Primar. 

Rapoartele comisiilor de specialitate sunt prezentate de dna. Gheorghe 

Silvia – presedintele comisiei pentru programe de dezvoltare, buget finante, 
administrarea domeniului public si privat, de dna. Dinu Cristina Elena – 
președintele comisiei pentru învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție 
socială, protecția copilului, activități social culturale și culte 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. 
D. Dulea Matei întreabă dacă se face curățenie și pe DN. Dna. Primar 

răspunde că atunci cănd nu fac cei care răspund de administrarea drumului, 
curățenia se face de către noi pentru a nu sta cu gunoaiele pe drum. 

Nu mai sunt înscrieri la cuvânt. Se supune la vot. Se aprobă cu 10 voturi 
pentru, 1 împotrivă (dl.Dulea Matei) și o abținere (dl. Coman Vlad) 

 
Punctul 4  

Proiect de hotărâre privind stabilirea normativelor proprii ale Primăriei 
Nucet pentru consumul lunar de carburanți și convorbiri telefonice 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. 
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După prezentare se fac înscrieri la cuvânt pentru dezbateri. 
Nu sunt înscrieri la cuvânt. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate de 

voturi. 
 
Punctul 5  

Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării serviciilor juridice de 

asistență, consultare 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 este prezentat de către d-na Primar. 

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 dl. Ungureanu George Emilian – 
presedintele comisiei pentru probleme juridice, administrație publică, ordine și 
liniște publică. 

După prezentare se fac înscrieri la cuvânt pentru dezbateri. 
Nu sunt înscrieri la cuvânt. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate de 

voturi. 
 
Punctul 6 

Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statelor de funcții 
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Nucet, județ 
Dâmbovița este prezentat de către d-na Primar. 

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 dl. Ungureanu George Emilian – 
presedintele comisiei pentru probleme juridice, administrație publică, ordine și 

liniște publică. 
După prezentare se fac înscrieri la cuvânt pentru dezbateri. 
Nu sunt înscrieri la cuvânt. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate de 

voturi. 

 
Punctul 7 

Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului rețelei școlare a unităților 
de învățământ preuniversitar de stat de la nivelul comunei Nucet pe anul școlar 

2020-2021 este prezentat de către d-na Primar. 
Raportul comisiei de specialitate este prezentat 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. 
Nu sunt înscrieri la cuvânt. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate de 

voturi. 
 
Punctul 8 

Proiect de hotărâre privind completarea și modificarea Hotărârii Consiliului 
Local Nucet nr.13 din 30 aprilie 2020 privind indexarea impozitelor şi taxelor 
locale pentru anul 2021 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. 
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Nu sunt înscrieri la cuvânt. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate de 
voturi. 

 
Punctul 9 

Dna. primar supune spre aprobare suplimentarea ordinii de zi cu proiectul 
de hotărâre privind validarea Dispozițiilor nr. 239/16.12.2020 și 248/24.12.2020 

de rectificare a bugetului local pe anul 2020. Se aprobă în unanimitate. 
Proiect de hotărâre privind validarea Dispozițiilor nr. 239/16.12.2020 și 

248/24.12.2020 de rectificare a 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 în unanimitate de voturi. 
 
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 29.12.2020 

 

 
 
 

Nr. 
crt. 

Numele și prenumele Prezenți Absenți Semnătura 
 

Motivat Nemotivat 

1 BARBU DANIELA     

2 BUNGETE MARIAN     

3 CIUNGU ADRIAN     

4 COMAN VLAD     

5 DINU CRISTINA-ELENA     

6 DULEA MATEI     

7 GHEORGHE SILVIA     

8 GHEORGHE VIORICA-
GEORGETA 

    

9 MORARU CĂLIN-VIOREL     

10 NICOLAE LUCIAN-ANDREI      

11 NICOLAE LUMINIȚA-MIHAELA      

12 UNGUREANU GEORGE-
EMILIAN 

    

13 UNGUREANU MARCEL-
MATEI 

    

 
 
 


