
JUDEŢUL DÂMBOVIŢA    Anexă la Dispoziţia  nr. 56 din 23.02.2021 
COMUNA NUCET 
 Nr. 1862 din 23.02.2021 
 

C O N V O C A T O R 
 
 
 În conformitate dispozițiile art. 134 alin. (1) lit. ”a”, alin. (3) lit. ”a” și alin. (5) din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, coroborat cu 
prevederile Dispoziţiei primarului comunei Nucet nr. 56 din 23 februarie 2021, se 
convoacă Consiliul Local al Comunei Nucet, în ședință ordinară de lucru, luni, 01.03.2021, 
ora 15 30, la sediul său (sala de ședințe), situat în sat Nucet, comuna Nucet, nr. 485, județ 
Dâmbovița, cu următorul 
 

PROIECT DE ORDINE DE ZI: 
 I. Proiecte de hotărâri: 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție a bu-
getului local al comunei Nucet pe anul 2020, inițiator primar ing. Luisa 
Marioara Bărboiu. 

 Documente atașate: 

– proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Nucet, înregistrat sub 
nr.2/12.02.2021; 

– Referatul de aprobare  la  proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei 
Nucet înregistrat sub nr.1440/12.02.2021; 

– Raportul de specialitate al șefului birou financiar contabil impozite și taxe, 
înregistrat sub nr.1786/23.02.2021; 

 Avizul cu caracter consultativ al: 
  - Comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare, buget finanțe, administra-
rea domeniului public și privat; 
        Susţine: președintele comisiei, doamna consilier local Gheorghe Silvia 
  Alte documente prevăzute de legislaţia specială: nu este cazul 
 Prezintă proiectul de hotărâre: initiator, primar ing. Luisa Marioara Bărboiu. 
 Proiectul de hotărâre înscris pe ordinea de zi a şedinţei consiliului local poate 
fi supus dezbaterii, fiind îndeplinite condițiile prevăzute la art. 136 alin. (8) din Ordonanța 
de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 
         Cvorumul necesar adoptării: majoritatea simplă prevăzută la art. 5 lit. ee) din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, a consilierilor 
locali în funcţie. 
 Metodă de vot ce se va utiliza: vot individual, deschis, exprimat prin ridicarea mâ-
inii. 
 

2. Proiect de hotărâre privind trecerea unui bun din domeniul public în do-
meniul privat al  unității administrativ teritoriale Nucet, județ Dâmbovița, 
inițiator primar ing. Luisa Marioara Bărboiu. 

Documente atașate: 
– proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Nucet, înregistrat sub 

nr.3/22.02.2021; 
– Referatul de aprobare  la  proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Nucet 

înregistrat sub nr.1748/22.02.2021; 
– Raportul de specialitate al secretarului general al comunei Nucet, înregistrat sub 

nr.1758/22.02.2021; 



 Avizele cu caracter consultativ ale: 
 - Comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare, buget finanțe, administra-
rea domeniului public și privat; 
        Susţine: președintele comisiei, doamna consilier local Gheorghe Silvia 
 - Comisiei pentru amenajarea teritoriului, protecția mediului, turism și agricultură;
           Susţine: președintele comisiei, doamna consilier local Nicolae Mihaela 
Luminița 
  Alte documente prevăzute de legislaţia specială: nu este cazul 

Prezintă proiectul de hotărâre: initiator, primar ing. Luisa Marioara Bărboiu. 
Proiectul de hotărâre înscris pe ordinea de zi a şedinţei consiliului local poate fi 

supus dezbaterii, fiind îndeplinite condițiile prevăzute la art. 136 alin. (8) din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 
 Cvorumul necesar adoptării: majoritatea simplă prevăzută la art. 5 lit. ee) din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, a consilierilor 
locali în funcţie. 
 Metodă de vot ce se va utiliza: vot individual, deschis, exprimat prin ridicarea mâ-
inii. 
 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea STUDIULUI DE FEZABILITATE 
pentru ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă 
uzată în județul Dâmbovița, în perioada 2014 - 2020” precum și a indica-
torilor tehnico-economici ai proiectului, inițiator primar ing. Luisa Mari-
oara Bărboiu. 

Documente atașate: 
– proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Nucet, înregistrat sub 

nr.3/22.02.2021; 
– Referatul de aprobare  la  proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Nucet 

înregistrat sub nr.1749/22.02.2021; 
– Raportul de specialitate al consilierului achiziții publice, înregistrat sub 

nr.1759/22.02.2021; 
 Avizul cu caracter consultativ al: 
  - Comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare, buget finanțe, administra-
rea domeniului public și privat; 
        Susţine: președintele comisiei, doamna consilier local Gheorghe Silvia 
 - Comisiei pentru amenajarea teritoriului, protecția mediului, turism și agricultură;
           Susţine: președintele comisiei, doamna consilier local Nicolae Mihaela 
Luminița  

 Alte documente prevăzute de legislaţia specială: nu este cazul 
Prezintă proiectul de hotărâre: initiator, primar ing. Luisa Marioara Bărboiu. 
Proiectul de hotărâre înscris pe ordinea de zi a şedinţei consiliului local poate fi 

supus dezbaterii, fiind îndeplinite condițiile prevăzute la art. 136 alin. (8) din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 
 Cvorumul necesar adoptării: majoritatea absolută prevăzută la art. 5 lit. cc) din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, a consilierilor 
locali în funcţie. 
 Metodă de vot ce se va utiliza: vot individual, deschis, exprimat prin ridicarea mâinii. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii investițiilor aferente comu-
nei Nucet, județul Dâmbovița și a participării Consiliului Local al comu-
nei Nucet la cofinanțarea Proiectului regional de dezvoltare a infrastruc-
turii de apă și apă uzată în județul Dâmbovița, în perioada 2014 – 2020, 
inițiator primar ing. Luisa Marioara Bărboiu. 

Documente atașate: 



– proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Nucet, înregistrat sub 
nr.5/22.02.2021; 

– Referatul de aprobare  la  proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Nucet 
înregistrat sub nr.1750/22.02.2021; 

– Raportul de specialitate al consilierului achiziții publice, înregistrat sub 
nr.1760/22.02.2021; 

 Avizul cu caracter consultativ al: 
 - Comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare, buget finanțe, administra-
rea domeniului public și privat; 
        Susţine: președintele comisiei, doamna consilier local Gheorghe Silvia 
 Alte documente prevăzute de legislaţia specială: nu este cazul 

Prezintă proiectul de hotărâre: initiator, primar ing. Luisa Marioara Bărboiu. 
Proiectul de hotărâre înscris pe ordinea de zi a şedinţei consiliului local poate fi 

supus dezbaterii, fiind îndeplinite condițiile prevăzute la art. 136 alin. (8) din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 
 Cvorumul necesar adoptării: majoritatea absolută prevăzută la art. 5 lit. cc) din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, a consilierilor 
locali în funcţie. 

Metodă de vot ce se va utiliza: vot individual, deschis, exprimat prin ridicarea mâ-
inii. 
 
5.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de evoluție a tari-

felor conform rezultatelor  Analizei Cost-Beneficiu pentru  ”Proiectul re-
gional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dâm-
bovița, în perioada 2014 - 2020”, inițiator primar ing. Luisa Marioara 
Bărboiu 

Documente atașate: 
– proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Nucet, înregistrat sub 

nr.6/22.02.2021; 
– Referatul de aprobare  la  proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Nucet 

înregistrat sub nr.1751/22.02.2021; 
– Raportul de specialitate al consilierului achiziții publice, înregistrat sub 

nr.1761/22.02.2021; 
 Avizul cu caracter consultativ al: 
 - Comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare, buget finanțe, administra-
rea domeniului public și privat; 
        Susţine: președintele comisiei, doamna consilier local Gheorghe Silvia 
 Alte documente prevăzute de legislaţia specială: nu este cazul 

Prezintă proiectul de hotărâre: initiator, primar ing. Luisa Marioara Bărboiu. 
Proiectul de hotărâre înscris pe ordinea de zi a şedinţei consiliului local poate fi 

supus dezbaterii, fiind îndeplinite condițiile prevăzute la art. 136 alin. (8) din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 
 Cvorumul necesar adoptării: majoritatea absolută prevăzută la art. 5 lit. cc) din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, a consilierilor 
locali în funcţie. 

Metodă de vot ce se va utiliza: vot individual, deschis, exprimat prin ridicarea mâ-
inii. 
 

6. Proiect de hotărâre privind desemnarea domnului Niculae Gelu în comisia de 
specialitate a Consiliului Local Nucet, inițiator primar ing. Luisa Marioara Bărboiu. 
 Documente atașate: 

– proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Nucet, înregistrat sub 



nr.7/12.02.2021; 
– Referatul de aprobare  la  proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Nucet 

înregistrat sub nr.1781/22.02.2021; 
– Raportul de specialitate al șefului birou financiar contabil impozite și taxe, 

înregistrat sub nr.1785/23.02.2021; 
 Avizul cu caracter consultativ al: 
  - Comisiei de specialitate pentru probleme juridice, administrație publică, ordine și 
liniște publică; 

                  Susţine: președintele comisiei, domnul consilier local Ungu-
reanu George Emilian. 
  Alte documente prevăzute de legislaţia specială: nu este cazul 

Prezintă proiectul de hotărâre: initiator, primar ing. Luisa Marioara Bărboiu. 
Proiectul de hotărâre înscris pe ordinea de zi a şedinţei consiliului local poate fi 

supus dezbaterii, fiind îndeplinite condițiile prevăzute la art. 136 alin. (8) din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 
 Cvorumul necesar adoptării: majoritatea simplă prevăzută la art. 5 lit. ee) din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, a consilierilor 
locali în funcţie. 
 Metodă de vot ce se va utiliza: vot individual, deschis, exprimat prin ridicarea 
mâinii. 
 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism  pentru ”Proiectul 
regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dâmbovița, în 
perioada 2014 – 2020 – Extindere și realizare stații de epurare în Fieni, Răcari, Nucet, 
Băleni, Mătăsaru, Corbii Mari, Finta, Morteni, Vișina, Potlogi, Târgoviște, Găiești, 
Titu”, inițiator primar ing. Luisa Marioara Bărboiu. 
 Documente atașate: 

– proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Nucet, înregistrat sub 
nr.8/23.02.2021; 

– Referatul de aprobare  la  proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Nucet 
înregistrat sub nr.1861/23.02.2021; 

– Raportul de specialitate al consilierului achiziții publice, înregistrat sub 
nr.1890/24.02.2021; 

 Avizul cu caracter consultativ al: 
  - Comisiei pentru amenajarea teritoriului, protecția mediului, turism și agricultură;
           Susţine: președintele comisiei, doamna consilier local Nicolae Mihaela 
Luminița  

 Alte documente prevăzute de legislaţia specială: nu este cazul 
Prezintă proiectul de hotărâre: initiator, primar ing. Luisa Marioara Bărboiu. 
Proiectul de hotărâre înscris pe ordinea de zi a şedinţei consiliului local poate fi supus 
dezbaterii, fiind îndeplinite condițiile prevăzute la art. 136 alin. (8) din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 
 Cvorumul necesar adoptării: majoritatea absolută prevăzută la art. 5 lit. cc) din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, a consilierilor 
locali în funcţie. 
 Metodă de vot ce se va utiliza: vot individual, deschis, exprimat prin ridicarea mâinii. 
 
8. Probleme diverse 

 Prevederi generale: 
 Şedinţa consiliului local, astfel convocată în condițiile legii, cât și în raport de 
prezentul document de convocare, este publică. 
 Cvorumul şedinţei consiliului local: ședinţa consiliului local se desfăşoară legal în 



prezenţa majorităţii consilierilor locali în funcţie. 
 Prezenţa consilierilor locali la şedinţă este obligatorie, cu excepţia cazului în care 
aceştia absentează motivat. Absenţa este considerată motivată în condițiile art. 137 alin. 2 
din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 
 Desfăşurarea şedinţelor consiliului local se realizează în condiţiile art. 138 din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019  privind Codul administrativ. 
 Consilierii locali sunt invitați să formuleze și să depună amendamente de fond sau 
de formă asupra proiectelor de hotărâre înscrise pe proiectul ordinii de zi menționat la art. 
1 alin. (2) din prezenta dispozitie, în condiţiile art. 138 alin. (12) din Ordonanța de urgență 
a Guvernului nr. 57/2019  privind Codul administrativ. 
 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi a şedinţei consiliului local vor fi puse la 
dispoziția membrilor Consiliului Local al Comunei Nucet, în format letric, prin intermediul 
mapei de sedință, comunicată sub semnatură privată. 
 Consilierilor locali le sunt opozabile prevederile art. 228 alin. (1) din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ. În exercitarea funcţiei, 
consilierul local sau consilierul judeţean aflat în una dintre situaţiile prevăzute la art. 228 
alin. (1) din actul normativ mai sus indicat are obligaţia să anunţe la începutul şedinţei 
consiliului local, interesul personal pe care îl are la adoptarea hotărârii respective, anunţ 
care se consemnează în mod obligatoriu în procesul-verbal al şedinţei. 
 

PRIMAR,                                                                                                                                                                                    
ing. Luisa Marioara Bărboiu   

 
 


