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  JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 
   CONSILIUL LOCAL  
  AL COMUNEI NUCET` 

Proces-verbal 
Încheiat astăzi 06.04.2022 

 
Astăzi, data de mai sus, a avut loc ședința extraordinară de îndată a 

Consiliului Local Nucet, convocată în baza Dispoziției Primarului nr. 
127/06.04.2022. Ședința a fost condusă în calitate de președinte  de  către 
Moraru Viorel.  

La lucrările ședinței din cei 13 consilieri în funcție sunt prezenți fizic 9 
consiglieri și 4 prezenți online prin aplicația watsapp (dna. Gheorghe Silvia, dna. 
Cristina Dinu, dna. Barbu Daniela și dl. Ungureanu Marcel). Fiind prezenți 13 
consilieri, conform art. 137, alin.1 din OUG nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, ședința este legal constituită și își poate desfășura lucrările. 

Doamna  primar a prezentat în fața Consiliului Local ordinea de zi, după 
cum urmează: 

 

1. Proiect de hotărâre privind alegerea unui președinte de ședință 
pentru ședința extraordinară de îndată din data de 06 aprilie 2022, 
inițiator primar ing. Luisa Marioara Bărboiu. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor 
legate de proiect „Îmbunătățirea infrastructurii TIC pentru unitățile 
școlare din comuna Nucet”, inițiator primar ing. Luisa Marioara 
Bărboiu. 

3.  Probleme diverse. 
 

După prezentare se supune la vot procesul verbal al ședinței anterioare. 
Se aprobă în unanimitate. Se supune la vot ordinea de zi. Se aprobă în 
unanimitate. 

 
Punctul 1  
Proiect de hotărâre privind alegerea unui președinte de ședință pentru 

ședința extraordinară de îndată din data de 06 aprilie 2022 este prezentat de 
către d-na Primar. 

Raportul comisiei de specialitate este prezentat de dl. Ungureanu George 
Emilian – presedintele comisiei pentru probleme juridice, administrație publică, 
ordine și liniște publică.  

După prezentare se fac înscrieri la cuvânt pentru dezbateri. 
Dl. Ungureanu George Emilian îl propune pe dl. Moraru Viorel.  
Nu mai sunt alte propuneri.  
Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate. 
 

Punctul 2  
Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de 

proiect „Îmbunătățirea infrastructurii TIC pentru unitățile școlare din comuna 
Nucet”este prezentat de către d-na Primar. 

Rapoartele comisiilor de specialitate sunt prezentate de dna. Gheorghe 
Silvia – presedintele comisiei pentru programe de dezvoltare, buget finante, 
administrarea domeniului public si privat, de dl. Ungureanu George Emilian – 
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presedintele comisiei pentru probleme juridice, administrație publică, ordine și 
liniște publică și de dna. Dinu Cristina Elena – președintele comisiei pentru 
învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, protecția copilului, 
activități social culturale și culte. 

După prezentare se fac înscrieri la cuvânt pentru dezbateri. 
Dl. Coman Vlad întreabă ce reprezintă cheltuielile neeligibile. Dna. Catrina 

Daniela răspunde că sunt cheltuieli diferența dintre valoarea decontată și 
valoarea de achiziție a tabletelor, servicii de audit financiar și publicitatea 
proiectului. 

Dl. Coman Vlad întreabă de ce sunt doar 2 table. Dna. primar răspunde că 
la Școala Ilfoveni sunt foarte puțini copii și nu s-a achiziționat. 
Nu mai sunt alte discuții. Se supune la vot. Se aprobă în unanimitate. 

 
Punctul 3 
Probleme diverse. 

 Nu sunt. 
Nemaifiind alte puncte pe ordinea de zi, domnul Presedinte de sedinta 

declara lucrarile inchise. 
 
          PRESEDINTE DE SEDINTA,         SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,   
              Călin - Viorel MORARU                    Elena Claudia POPESCU    
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Anexa la procesul verbal al sedintei din data de 06.04.2022 privind 

participarea consilierilor locali la ședință 

 
 

 

 

Nr. 
crt. 

Numele și prenumele Prezenți Absenți Semnătura 
 

Motivat Nemotivat 

1 BARBU DANIELA P    

2 BUNGETE MARIAN P    

3 CIUNGU ADRIAN P    

4 COMAN VLAD P    

5 DINU CRISTINA-ELENA P    

6 DULEA MATEI P    

7 GHEORGHE SILVIA P    

8 GHEORGHE VIORICA-
GEORGETA 

P    

9 MORARU CĂLIN-VIOREL P    

10 NICULAE GELU P    

11 NICOLAE LUMINIȚA-MIHAELA  P    

12 UNGUREANU GEORGE-
EMILIAN 

P    

13 UNGUREANU MARCEL-
MATEI 

p    

 


