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HOTĂRÂRE 
privind acceptarea unei donații 

în favoarea comunei Nucet constând în material lemnos confiscat 

 
 Consiliul Local Nucet, întrunit în ședință ordinară la data de 31.03.2022, având 
în vedere: 

 

 proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Nucet, înregistrat sub 
nr.24/23.03.2022; 

 referatul de aprobare  la  proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Nucet 
înregistrat sub nr. 2884/23.03.2022; 

 prevederile art.36, alin.4 din Lg.171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea 
contravenţiilor silvice cu modificările şi completările ulterioare; 

 notificarea transmisă de Ocolul Silvic Răcari nr.1995/21.03.2022 prin care se 
transmit informaţiile cu privire la materialele lemnoase confiscate care pot fi 
donate către Primăria comunei Nucet; 

 Actul de donaţie încheiat la data de 23.03.2022 între RNP-ROMSILVA - Direcția 
Silvică Dâmbovița, Ocolul Silvic Răcari şi Primăria comunei Nucet prin care 
Ocolul Silvic Răcari donează Primăriei comunei Nucet material lemnos specia 
răşinoase, sortimentul cherestea, în cantitate de 5,74 mc cu o valoare de 2583 
lei; 

 prevederile art.291, alin.3 și art.129 alin.(7) lit.d) coroborat cu alin. (7) lit. h) și 
alin.(14) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 reportul de specialitate al șef birou financiar contabil impozite și taxe înregistrat 
sub nr.2911/24.03.2022; 

 avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local Nucet. 
 

În temeiul art.5, lit. cc și art. 196, alin.1, lit.a  din OUG nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 
HOTĂRĂȘTE 

 

 Art.1.  Se aprobă acceptarea donației făcută de către RNP-ROMSILVA - Direcția 

Silvică Dâmbovița, Ocolul Silvic Răcari prin actul de donație nr. 2091/23.03.2022 în favoarea 
comunei Nucet constând în material lemnos, specia răşinoase, sortimentul cherestea, în 
cantitate de 5,74 mc, cu o valoare de 2583 lei. 



 
 Art.2. Se aprobă acceptarea donației făcută de către RNP-ROMSILVA - Direcția 

Silvică Dâmbovița, Ocolul Silvic Răcari prin actul de donație nr. 2365/30.03.2022 în favoarea 
comunei Nucet constând în material lemnos specia carpen, sortimentul lemn foc, în cantitate 
de 1,50 mc cu o valoare de 435 lei; 
 
 Art.3. Materilul lemnos specificat la art.1 va fi distribuit astfel: 5,74 mc către 

Mănăstirea Nucet pentru reconstrucția clădirii deținută de aceasta afectată de incendiu și 
1.5 mc către Pîrvu Viorica, caz social aflat în evidențele Primăriei comunei Nucet. 
 
 Art.4. Cu ducerea la îndeplinire se însărcinează primarul localității prin șef birou 

financiar contabil impozite și taxe. 
 
 Art.5. Prezenta hotărâre se comunică, prin grija  secretarului general al comunei 
Nucet, Instituției Prefectului - județul Dâmbovița, în vederea exercitării controlului de 
legalitate, primarului comunei Nucet și se aduce la cunoștință publică prin afișarea în 
Monitorul oficial al instituției la adresa www.comunanucet.ro.         
 
      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                         CONTRASEMNEAZĂ 
       Cristina – Elena DINU                      SECRETAR GENERAL AL COMUNEI 

                                                                              Elena Claudia POPESCU 

 

 

 
Nr. 25 din 31 martie 2022 
 
 
Total consilieri :          13 
Consilieri prezenți :    .13.. 
 
Hotărârea a fost adoptată cu  ..13..    voturi pentru, 
                                                   ...0..    voturi împotriva 

                                       …0..     abțineri. 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR. 
25/31.03.2022 

 

Nr. 
crt. 

 Operaţiuni efectuate Data 

ZZ/LL/AN 

 

Semnătura persoanei 
responsabile să 

efectueze procedura 

0 1 2 3 

1 Adoptarea hotărârii s-a făcut cu majoritate p 
simplă p absolută p calificată 

31.03.2022  

2 Comunicarea către primar 01.04.2022  

3 Comunicarea către prefectul judeţului 01.04.2022  

4 Aducerea la cunoştinţa publică 01.04.2022  

5 Comunicarea, numai în cazul celei cu 
caracter individual 

01.04.2022  

6 Hotărârea devine obligatorie sau produce 
efecte juridice, după caz 

01.04.2022  
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