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MINUTA 
ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL NUCET 

din data de 20.10.2022 
 

 
 Prin Dispoziția  nr. 260 din 14.10.2022  Primarul localității a convocat Consiliul local 
Nucet în ședință ordinară la data de 20.10.2022, ora 15,00. 
 
 La lucrările ședinței din cei 13 consilieri în funcție sunt prezenți fizic 12 consilieri și 
online prin intermediul aplicației whatsap 1 consilieri ( dl. Ciungu Adrian). 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. 
 La ședință a participat dl. Director al Liceului Tehnologic Nucet. 
 În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri: 
 

1. Hotărâre privind atestarea Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public 
al unității administrativ teritoriale Nucet, județ Dâmbovița, inițiator primar ing. 
Luisa Marioara Bărboiu, cu unanimitate de voturi. 

2. Hotărâre privind aprobarea documentația tehnico-economică - studiul de 
fezabilitate, a principalilor indicatori tehnico – economici actualizați și a devizului 
general actualizat pentru obiectivul de investiții: „Extindere rețea de canalizare 
menajeră în satul Ilfoveni, comuna Nucet, județul Dâmbovița”, aprobat pentru 
finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a 
sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru 
realizarea obiectivului, inițiator primar ing. Luisa Marioara Bărboiu, cu 
unanimitate de voturi. 

3. Hotărâre privind stabilirea impozitului pe mijloace de transport prevăzute la 
art.470 alin.5 și alin.6 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, aplicabile în 
anul fiscal 2023, inițiator primar ing. Luisa Marioara Bărboiu, cu unanimitate de 
voturi. 

4. Hotărâre privind acordarea burselor școlare aferente anului şcolar 2022-2023 
pentru elevii din ciclul gimnazial și liceal din învățământul preuniversitar de stat 
la  nivelul comunei Nucet, județul Dâmbovița, a numărului  și a  cuantumului 
acestora, inițiator primar ing. Luisa Marioara Bărboiu, cu unanimitate de voturi. 

5. Hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2022, inițiator primar ing. 
Luisa Marioara Bărboiu, cu unanimitate de voturi. 
 

 

 În conformitate cu dispozițiile art. 11 din Legea nr. 52/2003 privind transparența 
decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, minuta se va 
afișa la sediul Primăriei comunei Nucet și se va publica pe site-ul propriu. 
  
 Ședința se încheie la ora 15.45. 
 
 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                          SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,   
 Marcel-Matei UNGUREANU                                     Elena Claudia POPESCU 


