
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA
PRIMĂRIA COMUNEI NUCET
Nr. 866 din 28.01.2022

MINUTA
ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL NUCET

din data de 27.01.2022

Prin Dispoziția  nr. 7 din 20.01.2022  Primarul localității a convocat Consiliul local
Nucet în ședință extraordinară de îndată la data de 27.01.2022, 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 Statutului comunei Nucet, județ Dâmbovița, inițiator
primar ing. Luisa Marioara Bărboiu, cu unanimitate de voturi..

2. Hotărâre privind includerea în domeniul public al unor bunuri care aparțin unității
administrativ teritoriale Nucet, județ Dâmbovița, inițiator primar ing. Luisa
Marioara Bărboiu, cu unanimitate de voturi..

3. Hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni sau lucrări de interes  local ce
urmează a se realiza cu persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de
venit minim garantat în anul 2022, inițiator primar ing. Luisa Marioara Bărboiu,
cu unanimitate de voturi.

4. Hotărâre privind aprobarea Convenţiei de colaborare între comuna Nucet prin
Consiliul Local al comunei Nucet şi Societatea Naţională de Cruce Roşie din
România, filiala Dâmboviţa, inițiator primar ing. Luisa Marioara Bărboiu, cu
unanimitate de voturi.

5. Hotărâre privind darea în folosință  gratuită către Parohia Ilfoveni a  imobilului în
suprafață de 42 mp,  situat în comuna Nucet, sat Ilfoveni, nr. 133, județ
Dâmbovița, inițiator primar ing. Luisa Marioara Bărboiu, cu unanimitate de
voturi..

6. Hotărâre privind aprobarea cotizaţiei UAT Nucet datorată Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară ‹‹Managementul Integrat al Deșeurilor în Judeţul
Dâmboviţa›› pentru anul 2022, inițiator primar ing. Luisa Marioara Bărboiu, cu
unanimitate de voturi.

7. Hotărâre privind stabilirea și aprobarea cuantumului taxei de habitat la nivelul
comunei Nucet, cu  destinaţie specială de salubrizare, pentru anul 2022, inițiator
primar ing. Luisa Marioara Bărboiu, cu unanimitate de voturi.

8. Hotărâre privind modificarea HCL nr.28/26.05.2021 pentru aprobarea participării
în cadrul Programului „South-Muntenia Energy Efficency for Public Buildings In-
vestment Programme”si de co-finanțare a cheltuielilor eligibile și neeligibile fi-
nanțate prin Program proporțional cu valoarea estimată a cheltuielilor aferente
proiectelor proprii cuprinse în  Anexa 1 Portofoliu de proiecte pre-cerere de fi-
nanțare BEI precum şi de aprobare a Acordului de parteneriat Cadru între UAT
Județul Dâmbovița prin Consiliul Județean Dâmbovița și UAT Nucet prin Consi-
liul Local Nucet, inițiator primar ing. Luisa Marioara Bărboiu, cu unanimitate de
voturi.



9. Hotărâre privind aprobarea  indicatorilor  tehnico – economici actualizați la obi-
ectivul de investiții:  “Modernizare drumuri de interes local in satul Cazaci   co-
muna Nucet, pe o lungime de 3 km”, inițiator primar ing. Luisa Marioara Bărboiu,
cu unanimitate de voturi..

10. Hotărâre privind aprobarea  indicatorilor  tehnico – economici actualizați la
obiectivul de investiții:  “Inființare grădiniță în satul Nucet, comuna Nucet județul
Dâmbovița”, inițiator primar ing. Luisa Marioara Bărboiu

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 17.10.

Preşedinte de ședință,          Secretar general al comunei,
Vlad COMAN                         Elena Claudia POPESCU


