
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 
PRIMĂRIA COMUNEI NUCET 
Nr. ______ din 31.03.2022 

 
 

MINUTA 
ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL NUCET 

din data de 31.03.2022 
 

 
 Prin Dispoziția  nr. 103 din 24.03.2022  Primarul localității a convocat Consiliul local 
Nucet în ședință ordinară la data de 31.03.2022, ora 15,00. 
 
 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 aprobarea Regulamentului de acordare si stabilirea 
cuantumului burselor pentru elevii din ciclul gimnazial din învăţământul 
preuniversitar de stat pentru semestrul II al anului scolar 2021-2022, inițiator 
primar ing. Luisa Marioara Bărboiu, cu unanimitate de voturi. 

2. Hotărâre privind actualizarea ”Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor pe 
teritoriul comunei Nucet, județul Dâmbovița”, inițiator primar ing. Luisa Marioara 
Bărboiu, cu unanimitate de voturi. 

3. Hotărâre privind modificarea anexei nr.11 la Statutul comunei Nucet, județul 
Dâmbovița, inițiator primar ing. Luisa Marioara Bărboiu, cu unanimitate de voturi. 

4. Hotărâre privind modificarea anexei nr.11.II la Statutul comunei Nucet, județul 
Dâmbovița ca urmare a trecerii unor bunuri din domeniul public în domeniul 
privat, inițiator primar ing. Luisa Marioara Bărboiu, cu unanimitate de voturi. 

5. Hotărâre privind acordul de principiu asupra dezmembrarii în trei loturi a 
imobilului - teren situat în com. Nucet, sat Ilfoveni, nr.133, nr.cadastral 74104, 
inițiator primar ing. Luisa Marioara Bărboiu, cu unanimitate de voturi. 

6. Hotărâre privind acceptarea unei donații în favoarea comunei Nucet constând în 
material lemnos confiscat, 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 15.35. 

 
 Preşedinte de ședință,              Secretar general al comunei, 
   Elena Cristina DINU                            Elena Claudia POPESCU 

 


