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MINUTA 

ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL NUCET 
din data de 06.09.2021 

 

 
 Prin Dispoziția  nr. 157 din 30.08.2021  Primarul localității a convocat Consiliul local 
Nucet în ședință ordinară la data de 06.09.2021, ora 15,30 
 

 La lucrările ședinței din cei 13 consilieri în funcție sunt prezenți 13 consilieri. 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. 
 

 În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri: 
 

 1. Hotărâre privind aprobarea regulamentului  de organizare și desfășurare a 
licitației  publice pentru concesionarea imobilelor (terenuri, clădiri) aflate în proprietatea 

publică și privată a  comunei Nucet, județ Dâmbovița, inițiator primar ing. Luisa Marioara 
Bărboiu, cu unanimitate de voturi. 
 2. Hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a terenului în supra-
față de 1385 mp situat în comuna Nucet, sat Nucet, nr. cadastral 74000  în vederea real-

izării unei investitii de tip “Greenfield” cu scopul construirii unui complex comercial, inițiator 
primar ing. Luisa Marioara Bărboiu, cu unanimitate de voturi. 
 3. Hotărâre privind aprobarea asocierii/parteneriatului dintre comuna Nucet, judetul 
Dambovita prin Consiliul Local al Comunei Nucet si judetul Dambovita prin Consiliul 

Judetean Dambovita pentru realizarea in comun a obiectivului de investitie “Realizare șanț 
betonat, trotuare și podețe, cu intrare în fiecare proprietate pe DJ722 și DC57, comuna 
Nucet, județul Dâmbovița”, inițiator primar ing. Luisa Marioara Bărboiu, cu unanimitate de 
voturi. 

 4. Hotărâre privind  punerea la dispozitia proiectului „Sistem informațional pentru 
managementul integrat al apelor–etapa II” dezvoltat de către Administrația Națională 
"Apele Romane" a terenului pentru constructia noilor investitii aferente acestuia, inițiator 
primar ing. Luisa Marioara Bărboiu, cu unanimitate de 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 16.15. 

 
 Preşedinte de ședință,              Secretar general al comunei, 

  Mihaela Luminița NICOLAE     Elena Claudia POPESCU 
 


