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MINUTA 

ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE DE ÎNDATĂA CONSILIULUI LOCAL NUCET  
din data de 21.10.2021 

 

 
 Prin Dispoziția  nr. 192 din 21.10.2021  Primarul localității a convocat Consiliul local 
Nucet în ședință extraordinară de îndată la data de 21.10.2021, ora 09,00 
 

 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 includerea în domeniul public al comunei Nucet a unui drum 
de interes local situat în comuna Nucet, județul Dâmbovița, inițiator primar 

ing. Luisa Marioara Bărboiu, cu unanimitate de voturi. 
2. Hotărâre privind aprobarea Centralizatorului lucrărilor rămase de executat 

pentru obiectivul de investiție : “Construire Dispensar uman în comuna 
Nucet, județul Dâmbovița” conform O.G. nr.15/2021 privind reglementarea 

unor măsuri fiscal-bugetare, inițiator primar ing. Luisa Marioara Bărboiu, cu 
unanimitate de voturi. 

3. Hotărâre  privind  acordarea unui premiu omagial doamnei Ene Ioana cu 
ocazia împlinirii vârstei  de 100 ani, inițiator primar ing. Luisa Marioara 

Bărboiu, cu unanimitate de voturi. 
4. Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici la obiectivul de 

investiții:  „Modernizare drumuri de exploatare agricolă in comuna Nucet 
judetul Dambovita”, inițiator primar ing. Luisa Marioara Bărboiu, cu 

unanimitate de voturi. 
5. Hotărâre privind implementarea proiectului  „Modernizare drumuri de 

exploatare agricolă în comuna Nucet județul Dambovița”, 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 09.45 

 
 Preşedinte de ședință,              Secretar general al comunei, 
 Mihaela Luminița NICOLAE       Elena Claudia POPESCU 
 


