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  JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 
   CONSILIUL LOCAL  

  AL COMUNEI NUCET` 
Proces-verbal 

Încheiat astăzi 10.02.2021 
 

Astăzi, data de mai sus, a avut loc ședința ordinară a Consiliului Local 
Nucet, convocată în baza Dispoziției Primarului nr. 44/03.02.2021. Ședința a fost 
condusă în calitate de președinte  de  către Marian Bungete.  

La lucrările ședinței participă dl. Niculae Gelu și  12 consilieri din cei 12 

consilieri în funcție. Fiind prezenți 13 consilieri, conform art. 137, alin.1 din OUG 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, ședința este legal constituită și își poate 
desfașura lucrările. 

Doamna  primar a prezentat în fața Consiliului Local ordinea de zi, după 

cum urmează: 

1. Depunerea jurământului de către domnul Niculae Gelu 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 aprobarea cotizaţiei datorată la Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară ‹‹Reabilitarea colectării, transportului, 
depozitării, prelucrării deşeurilor solide în judeţul  Dâmboviţa››, inițiator 

primar ing. Luisa Marioara Bărboiu. 

4. Proiect de hotărâre privind atestarea modificării și completării 
Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unității 
administrativ teritoriale Nucet, județ Dâmbovița, inițiator primar ing. 

Luisa Marioara Bărboiu. 

5. Proiect de hotărâre privind atestarea modificării Inventarului bunurilor 
care alcătuiesc domeniul privat al unității administrativ teritoriale Nucet, 
județ Dâmbovița , inițiator primar ing. Luisa Marioara Bărboiu. 

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

Se aprobă cu 11 voturi pentru și o abținere (Coman Vlad). Se supune la vot și 
ordinea de zi, în forma propusă. Se aprobă în unanimitate de voturi.  

 
 Punctul 1  

Secretarul general prezintă Încheierea finală din camera de consiliu civilă 
nr. 390 din data de 01.02.2021 prin care se validează mandatul consilierului 
supleant Niculae Gelu și îl 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 
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. 
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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. Nicolae Luminița o propune pe dna. Dinu Cristina. Dl. Ciungu îl 

propune pe dl. Bungete Marian. Se supune la vot. Dna. Dinu Cristina are 5 voturi 

pentru iar, dl. Bungete Marian are 7 voturi pentru. Se alege dl. Bungete Marian 
președinte de ședință pentru următoarele 3 luni. 

 
Punctul 3 

Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizaţiei datorată la Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară ‹‹Reabilitarea colectării, transportului, depozitării, 
prelucrării deşeurilor solide în judeţul  Dâmboviţa›› 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 dl. Ungureanu George Emilian – 
presedintele comisiei pentru probleme juridice, administrație publică, ordine și 

liniște publică, 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. 
Dl. Coman Vlad întreabă de ce sunt diferențe între numărul de gospodării 

din acest proiect de hotărâre și numărul de gospodării din hotărârea privind 

aprobarea PAAR. 
Dna. Primar răspunde că diferența o reprezintă numărul de gospodării 

scutite pe baza documentelor justificative. 
Nu mai sunt discuții. Se supune la vot. Se aprobă cu 12 voturi pentru și o 

abținere (Coman Vlad). 
 
Punctul 4 

Proiect de hotărâre privind atestarea modificării și completării Inventarului 

bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unității administrativ teritoriale Nucet, 
județ Dâmbovița este prezentat de către d-na Primar. 

Rapoartele comisiilor de specialitate sunt prezentate de dna. Gheorghe 
Silvia – presedintele comisiei programe de dezvoltare, buget finanțe, 

administrarea domeniului public și privat 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 discuții. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate de voturi. 
 
Punctul 5 

Proiect de hotărâre privind atestarea modificării Inventarului bunurilor care 

alcătuiesc domeniul privat al unității administrativ teritoriale Nucet, județ 
Dâmbovița este prezentat de către d-na Primar. 

Rapoartele comisiilor de specialitate sunt prezentate de dna. Gheorghe 
Silvia – presedintele comisiei programe de dezvoltare, buget finanțe, 
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administrarea domeniului public și privat 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 discuții. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate de voturi. 
 
Punctul 6 

Probleme diverse. 
Dna. primar supune spre aprobare suplimentarea ordinii de zi cu proiectul 

de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență pentru minorul Ciungu 

Antoniu - Vlăduț.  
Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate  
Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență pentru 

minorul Ciungu Antoniu - Vlăduț 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 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 discuții. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate de voturi. 
 

Dna. Gheorghe Silvia anunță că au sosit tabletele copiilor cuprinse în 
proiectul aprobat de Consiliul local Nucet și mulțumește acestuia în numele 
copiilor. 

Dl. Coman Vlad întreabă dacă un tânăr solicită teren pe Legea nr.15/2003 

ce I se răspunde. Dna. Primar răspunde că nu avem teren disponibil în 
intravilanul și extravilanul comunei. 

Dl. Coman Vlad întreabă dacă se poate acorda teren din pajiștea 
comunei. Dna. Primar răspunde că nu se poate schimba destinația pajiștilor 

decât cu referendum. 
 
Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi, domnul Presedinte de sedinta 

declara lucrarile inchise. 

 
          PRESEDINTE DE SEDINTA,         SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,   
                Marian BUNGETE                                  Claudia POPESCU                
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Anexa la procesul verbal al sedintei din data de 10.02.2021 

 

 
 
 

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    


