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MINUTA 

ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL NUCET 
din data de 26.11.2021 

 

 
 Prin Dispoziția  nr. 218 din 22.11.2021  Primarul localității a convocat Consiliul local 
Nucet în ședință ordinară la data de 26.11.2021, ora 15,00. 
 
 La lucrările ședinței din cei 13 consilieri în funcție sunt prezenți 12 consilieri.A 
absentat dl. Ciungu Adrian. Fiind prezenți 12 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 concesionării prin licitație publică a terenului în 
suprafață de 2036 mp situat în comuna Nucet, sat Ilfoveni, punct ”Magazin 
sătesc”, nr. cadastral 71930  în vederea organizării unui spațiu pentru 
expunerea și comercializarea produselor agricole, inițiator primar ing. Luisa 
Marioara Bărboiu, cu unanimitate de voturi. 

2. Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a burselor, a numărului  
și a  cuantumului burselor şcolare aferente anului şcolar 2021-2022, pentru ele-
vii din ciclul gimnazial și liceal din învățământul preuniversitar de stat la  nivelul 
comunei Nucet, județul Dâmbovița”, inițiator primar ing. Luisa Marioara Bărboiu, 
cu 11 voturi pentru și o abținere (dl. Coman Vlad). 

3. Hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență pentru minorul Barbu Luca - 
Ionuț, inițiator primar ing. Luisa Marioara Bărboiu, cu unanimitate de voturi. 

4. Hotărâre privind stabilirea perioadei în care se efectuează inventarierea, precum 
și data până la care se face publicarea acestuia pe pagina de internet a co-
munei, inițiator primar ing. Luisa Marioara Bărboiu, cu unanimitate de voturi. 

5. Hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2021, inițiator primar ing. Lu-
isa Marioara Bărboiu, cu unanimitate de voturi. 

6. Hotărâre privind aprobarea cheltuielilor necesare pentru organizarea zilei de 1 
decembrie în comuna Nucet, inițiator primar ing. Luisa Marioara Bărboiu, cu 
unanimitate de voturi. 

7. Hotărâre privind aprobarea renunțării comunei Nucet la calitatea de membru 
asociat din ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA ,,LAVITAS 
TITU’’, 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 15.45. 
 
 Preşedinte de ședință,              Secretar general al comunei, 
  Vlad COMAN       Elena Claudia POPESCU 

 


