
ROMÂNIA
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA

COMUNA NUCET
Comuna Nucet, localitatea Nucet nr.485

Tel.0245267004, fax 0245267007
e-mail. nucet@cjd.ro

D I S P O Z I Ţ I A
Privind convocarea Consiliului Local al comunei Nucet,

în şedinţă ordinară la data de 16.12.2022

Primarul comunei Nucet ,Luisa Marioara Bărboiu,
Având în vedere,

-  Art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. ”a”, alin. (5), și respectiv art. 135 din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrative, cu
modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.196, alin.1, lit.,,b” din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările si completările ulterioare, primarul comunei Nucet emite următoarea

D I S P O Z I Ț I E:

   Art.  1. Se convoacă Consiliul Local al Comunei Nucet, în ședință ordinară de lucru,
vineri, 16.12.2022, ora 15 00, la sediul său (sala de ședințe), situat în sat Nucet, comuna
Nucet, nr. 485, județ Dâmbovița pentru consilierii locali care participă fizic și pentru
consilierii locali care participă prin utilizarea mijloacelor electronice prin aplicația watsapp,
conform documentului de convocare, întocmit sub forma anexei care face parte integrantă
din prezenta dispoziție.

Art. 2. Consilierii locali sunt invitați să formuleze și să depună amendamente de
fond sau de formă asupra proiectelor de hotărâre înscrise pe proiectul ordinii de zi
menționat la art. 1 alin. (2) din prezenta dispozitie, în condiţiile art. 138 alin. (12) din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019  privind Codul administrativ.

Art. 3. Prezenta dispoziţie poate fi contestată conform prevederilor Legii nr.
554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 4. În conformitate cu prevederile art. 252 alin. (1) lit. ”c”, ale art. 255 din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, coroborat cu
cele ale art. 3 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare, prezenta dispoziție se înaintează Prefectului
Județului Dâmbovița pentru exercitarea controlului de legalitate.

Art. 5.  Transparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi
persoanele interesate a prezentei dispoziții se realizează în mod obligatoriu, prin
intermediul secretarului general al comunei, în termenul prevăzut de lege.

             PRIMAR, CONTRASEMNEAZĂ,
 Luisa Marioara Bărboiu                                       SECRETAR GENERAL AL COMUNEI ,

Elena Claudia Popescu

Nr. 306 din 09.12.2022

mailto:nucet@cjd.ro


JUDEŢUL DÂMBOVIŢA         Anexă la Dispoziţia  nr. 306 din 09.12.2022
COMUNA NUCET
 Nr. 10827 din 09.12.2022

C O N V O C A T O R

În conformitate dispozițiile art. 134 alin. (1) lit. ”a”, alin. (3) lit. ”a” și alin. (5) din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, coroborat cu
prevederile Dispoziţiei primarului comunei Nucet nr. 306 din 09 decembrie 2022, se
convoacă Consiliul Local al Comunei Nucet, în ședință ordinară de lucru, vineri,
16.12.2022, ora 15 00, la sediul său (sala de ședințe), situat în sat Nucet, comuna Nucet,
nr. 485, județ Dâmbovița, cu următorul

PROIECT DE ORDINE DE ZI:

I. Proiecte de hotărâri:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării serviciilor juridice de asis-
tență, consultare și de  reprezentare a Primăriei, Consiliului local, Comisiei lo-
cale de aplicare a Legii fondului funciar și a Primarului comunei Nucet în fața tu-
turor instanțelor de judecată, inițiator primar ing. Luisa Marioara Bărboiu.

  Documente atașate:
- Proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Nucet, înregistrat sub nr.

69/07.12.2022;
- Referatul de aprobare  la  proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Nucet în-

registrat sub nr. 10752/07.12.2022;
- Raportul de specialitate al secretarului general al comunei înregistrat sub nr.

10713/07.12.2022;
Avizul cu caracter consultativ al:

- Comisiei de specialitate pentru probleme juridice, administrație publică, ordine și
liniște publică;
            Susţine: președintele comisiei, domnul consilier local Ungureanu George.

- Comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare, buget finanțe, administra-
rea domeniului public și privat;

 Susţine: președintele comisiei, doamna consilier local Gheorghe Silvia
Alte documente prevăzute de legislaţia specială: nu este cazul

Prezintă proiectul de hotărâre: initiator, primar ing. Luisa Marioara Bărboiu.
Proiectul de hotărâre înscris pe ordinea de zi a şedinţei consiliului local poate

fi supus dezbaterii, fiind îndeplinite condițiile prevăzute la art. 136 alin. (8) din Ordonanța
de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Cvorumul necesar adoptării: majoritatea simplă prevăzută la art. 5 lit. ee) din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, a consilierilor
locali în funcţie.
                      Metodă de vot ce se va utiliza: vot individual, deschis, exprimat prin ridicarea
mâinii și vot electronic.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statelor de funcții
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Nucet, județ Dâm-
bovița, inițiator primar ing. Luisa Marioara Bărboiu.

Documente atașate:



- Proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Nucet, înregistrat sub nr.
70/07.12.2022;

- Referatul de aprobare  la  proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Nucet
înregistrat sub nr. 10753/07.12.2022;

-  Raportul de specialitate al responsabilului resurse umane înregistrat sub nr.
10714/07.12.2022;

Avizele cu caracter consultativ ale:
- Comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare, buget finanțe, administra-

rea domeniului public și privat;
 Susţine: președintele comisiei, doamna consilier local Gheorghe Silvia
- Comisiei de specialitate pentru probleme juridice, administrație publică, ordine și

liniște publică;
            Susţine: președintele comisiei, domnul consilier local Ungureanu George.

Alte documente prevăzute de legislaţia specială: nu este cazul
Prezintă proiectul de hotărâre: initiator, primar ing. Luisa Marioara Bărboiu.
Proiectul de hotărâre înscris pe ordinea de zi a şedinţei consiliului local poate fi

supus dezbaterii, fiind îndeplinite condițiile prevăzute la art. 136 alin. (8) din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Cvorumul necesar adoptării: majoritatea simplă prevăzută la art. 5 lit. ee) din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, a consilierilor
locali în funcţie.

           Metodă de vot ce se va utiliza: vot individual, deschis, exprimat prin ridicarea
mâinii și vot electronic.

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învăță-
mânt preuniversitar de stat de la nivelul comunei Nucet pe anul școlar 2023-
2024, inițiator primar ing. Luisa Marioara Bărboiu.

Documente atașate:
- Proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Nucet, înregistrat sub nr.

71/08.12.2022;
- Referatul de aprobare  la  proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Nucet

înregistrat sub nr. 10756/08.12.2022;
- Raportul de specialitate al secretarului general al comunei înregistrat sub nr.

10715/07.12.2022;
Avizele cu caracter consultativ ale:
- Comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare, buget finanțe, administra-

rea domeniului public și privat;
 Susţine: președintele comisiei, doamna consilier local Gheorghe Silvia
- Comisia pentru învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, protec-

ția copilului, activități social culturale și culte;
Susţine: președintele comisiei, doamna consilier local Dinu Cristina Elena.
Alte documente prevăzute de legislaţia specială: nu este cazul
Prezintă proiectul de hotărâre: initiator, primar ing. Luisa Marioara Bărboiu.
Proiectul de hotărâre înscris pe ordinea de zi a şedinţei consiliului local poate fi

supus dezbaterii, fiind îndeplinite condițiile prevăzute la art. 136 alin. (8) din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Cvorumul necesar adoptării: majoritatea simplă prevăzută la art. 5 lit. ee) din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, a consilierilor
locali în funcţie.
           Metodă de vot ce se va utiliza: vot individual, deschis, exprimat prin ridicarea mâinii
și vot electronic.



4. Proiect de hotărâre privind stabilirea normativelor proprii ale Primăriei
comunei Nucet pentru consumul lunar de carburanți și convorbiri telefonice,
inițiator primar ing. Luisa Marioara Bărboiu.

 Documente atașate:
- Proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Nucet, înregistrat sub nr.

72/08.12.2022;
- Referatul de aprobare  la  proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Nucet

înregistrat sub nr. 10787/08.12.2022;
- Raportul de specialitate al șef serviciu gospodărire comunală înregistrat sub nr.

10716/07.12.2022;
Avizul cu caracter consultativ al:

- Comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare, buget finanțe, administra-
rea domeniului public și privat;

 Susţine: președintele comisiei, doamna consilier local Gheorghe Silvia
Alte documente prevăzute de legislaţia specială: nu este cazul

Prezintă proiectul de hotărâre: initiator, primar ing. Luisa Marioara Bărboiu.
Proiectul de hotărâre înscris pe ordinea de zi a şedinţei consiliului local poate

fi supus dezbaterii, fiind îndeplinite condițiile prevăzute la art. 136 alin. (8) din Ordonanța
de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Cvorumul necesar adoptării: majoritatea simplă prevăzută la art. 5 lit. ee) din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, a consilierilor
locali în funcţie.
                      Metodă de vot ce se va utiliza: vot individual, deschis, exprimat prin ridicarea
mâinii și vot electronic.

5. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local
Nucet pentru a face parte din comisia de evaluare a performanțelor profesio-
nale individuale ale d-nei Popescu Elena Claudia, secretar general al comunei
Nucet,  pentru perioada 01 ianuarie 2022 – 31 decembrie 2022, inițiator primar
ing. Luisa Marioara Bărboiu.

Documente atașate:
- Proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Nucet, înregistrat sub nr.

73/08.12.2022;
- Referatul de aprobare  la  proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Nucet

înregistrat sub nr. 10788/08.12.2022;
- Raportul de specialitate al secretarului general al comunei înregistrat sub nr.

10754/08.12.2022;
Avizele cu caracter consultativ ale:
- Comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare, buget finanțe, administra-

rea domeniului public și privat;
 Susţine: președintele comisiei, doamna consilier local Gheorghe Silvia
- Comisiei de specialitate pentru probleme juridice, administrație publică, ordine și

liniște publică;
            Susţine: președintele comisiei, domnul consilier local Ungureanu George.

- Comisia pentru învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, protec-
ția copilului, activități social culturale și culte;

Susţine: președintele comisiei, doamna consilier local Dinu Cristina Elena.
- Comisiei pentru amenajarea teritoriului, protecția mediului, turism și agricultură;



Susţine: președintele comisiei, doamna consilier local Nicolae Mihaela Luminița
Alte documente prevăzute de legislaţia specială: nu este cazul
Prezintă proiectul de hotărâre: initiator, primar ing. Luisa Marioara Bărboiu.
Proiectul de hotărâre înscris pe ordinea de zi a şedinţei consiliului local poate fi

supus dezbaterii, fiind îndeplinite condițiile prevăzute la art. 136 alin. (8) din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Cvorumul necesar adoptării: majoritatea simplă prevăzută la art. 5 lit. ee) din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, a consilierilor
locali în funcţie.
           Metodă de vot ce se va utiliza: vot individual, deschis, exprimat prin ridicarea mâinii
și vot electronic.

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor necesare pentru achiziți-
onarea darurilor oferite colindătorilor cu ocazia sărbătorilor de iarnă în co-
muna Nucet, inițiator primar ing. Luisa Marioara Bărboiu.

Documente atașate:
- Proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Nucet, înregistrat sub nr.

74/09.12.2022;
- Referatul de aprobare  la  proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Nucet

înregistrat sub nr. 10825/09.12.2022;
-  Raportul de specialitate al șef birou financiar contabil impozite și taxe înregistrat

sub nr. 10755/08.12.2022;
Avizul cu caracter consultativ al:

- Comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare, buget finanțe, administra-
rea domeniului public și privat;

 Susţine: președintele comisiei, doamna consilier local Gheorghe Silvia
- Comisia pentru învățământ, sănătate și familie, muncă și protecție socială, protec-

ția copilului, activități social culturale și culte;
Susţine: președintele comisiei, doamna consilier local Dinu Cristina Elena.

Alte documente prevăzute de legislaţia specială: nu este cazul
Prezintă proiectul de hotărâre: initiator, primar ing. Luisa Marioara Bărboiu.
Proiectul de hotărâre înscris pe ordinea de zi a şedinţei consiliului local poate

fi supus dezbaterii, fiind îndeplinite condițiile prevăzute la art. 136 alin. (8) din Ordonanța
de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Cvorumul necesar adoptării: majoritatea simplă prevăzută la art. 5 lit. ee) din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, a consilierilor
locali în funcţie.
           Metodă de vot ce se va utiliza: vot individual, deschis, exprimat prin ridicarea mâinii
și vot electronic.

8.Probleme diverse

· Prevederi generale:

Şedinţa consiliului local, astfel convocată în condițiile legii, cât și în raport de
prezentul document de convocare, este publică.

Cvorumul şedinţei consiliului local: ședinţa consiliului local se desfăşoară legal în
prezenţa majorităţii consilierilor locali în funcţie.

Prezenţa consilierilor locali la şedinţă este obligatorie, cu excepţia cazului în care
aceştia absentează motivat. Absenţa este considerată motivată în condițiile art. 137 alin. 2
din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Desfăşurarea şedinţelor consiliului local se realizează în condiţiile art. 138 din



Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019  privind Codul administrativ.
Consilierii locali sunt invitați să formuleze și să depună amendamente de fond sau

de formă asupra proiectelor de hotărâre înscrise pe proiectul ordinii de zi menționat la art.
1 alin. (2) din prezenta dispozitie, în condiţiile art. 138 alin. (12) din Ordonanța de urgență
a Guvernului nr. 57/2019  privind Codul administrativ.

Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi a şedinţei consiliului local vor fi puse la
dispoziția membrilor Consiliului Local al Comunei Nucet, în format electronic, prin
intermediul mapei de sedință, comunicată sub semnatură privată.

Consilierilor locali le sunt opozabile prevederile art. 228 alin. (1) din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ. În exercitarea funcţiei,
consilierul local sau consilierul judeţean aflat în una dintre situaţiile prevăzute la art. 228
alin. (1) din actul normativ mai sus indicat are obligaţia să anunţe la începutul şedinţei
consiliului local, interesul personal pe care îl are la adoptarea hotărârii respective, anunţ
care se consemnează în mod obligatoriu în procesul-verbal al şedinţei.

PRIMAR,
ing. Luisa Marioara Bărboiu


