
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 
PRIMĂRIA COMUNEI NUCET 
Nr.______ din 13.12.2021 

 
MINUTA 

ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL NUCET 
din data de 13.12.2021 

 

 
 Prin Dispoziția  nr. 244 din 07.12.2021  Primarul localității a convocat Consiliul local 
Nucet în ședință ordinară la data de 13.12.2021, ora 16,00. 
 
 La lucrările ședinței din cei 13 consilieri în funcție sunt prezenți 13 consilieri, dl. 
Coman Vlad este prezent online. 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 alegerea unui președinte de ședință pentru ședința ordinară din data 
de 13 decembrie 2021, initiator primar ing. Luisa Marioara Bărboiu, cu unanimitate 
de voturi. 

2. Hotărâre privind aprobarea cheltuielilor necesare pentru achiziționarea darurilor ofe-
rite colindătorilor cu ocazia sărbătorilor de iarnă în comuna Nucet, inițiator primar 
ing. Luisa Marioara Bărboiu, cu unanimitate de voturi 

3. 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, cu unanimitate de voturi. 

4. 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 2021 – 31 decembrie 2021, inițiator primar ing. Luisa Marioara Bărboiu, cu 
unanimitate de voturi. 

5. Hotărâre privind aprobarea STUDIULUI DE FEZABILITATE pentru ”Proiectul regio-
nal de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Dâmbovița, în peri-
oada 2014 - 2020” precum și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului, inițiator 
primar ing. Luisa Marioara Bărboiu, cu unanimitate de voturi. 

6. Hotărâre privind aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor actualizat conform 
rezultatelor  Analizei Cost-Beneficiu pentru  ”Proiectul regional de dezvoltare a in-
frastructurii de apă și apă uzată în județul Dâmbovița, în perioada 2014 - 2020”, ini-
țiator primar ing. Luisa Marioara Bărboiu, cu unanimitate de voturi. 

7. Hotărâre privind aprobarea valorii actualizate a investițiilor aferente comunei Nucet, 
județul Dâmbovița  și a participării Consiliului Local al comunei Nucet la co-
finanțarea Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în 
județul Dâmbovița, în perioada 2014 – 2020, inițiator primar ing. Luisa Marioara 
Bărboiu, cu unanimitate de voturi. 

8. 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 jude-
cată, inițiator primar ing. Luisa Marioara Bărboiu, cu unanimitate de voturi. 



9. Hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar 
de stat de la nivelul comunei Nucet pe anul școlar 2022-2023, inițiator primar ing. 
Luisa Marioara Bărboiu, cu unanimitate de voturi. 

10. Hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2021, inițiator primar ing. Luisa 
Marioara Bărboiu, cu unanimitate de voturi. 
 

 În conformitate cu dispoziţiile art. 11 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa de-

cizională 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 16.55. 

 
     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                SECRETAR GENERAL AL COMUNEI                     

Elena Cristina DINU                    Elena Claudia POPESCU 

 

                                                                                 

 


