
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA
PRIMĂRIA COMUNEI NUCET
Nr. 802 din 01.02.2023

MINUTA
ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL NUCET

din data de 31.01.2023

Prin Dispoziția  nr. 24 din 20.01.2023  Primarul localității a convocat Consiliul local
Nucet în ședință ordinară la data de 31.01.2023, ora 15,00.

La lucrările ședinței din cei 13 consilieri în funcție sunt prezenți 12 consilieri.
Domnul Bungete Marian este absent motivat. Fiind prezenți 12 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 adoptarea bugetului local pe anul 2023, inițiator primar ing.
Luisa Marioara Bărboiu, cu unanimitate de voturi.

2. Hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni sau lucrări de interes  local ce
urmează a se realiza cu persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de
venit minim garantat în anul 2023, inițiator primar ing. Luisa Marioara Bărboiu,
cu unanimitate de voturi.

3. Hotărâre privind modificarea poziției nr.93 al Anexei 11.a la Hotărârea Consiliului
Local nr. 1 din data de 27.01.2022 privind aprobarea Statutului comunei Nucet,
județ Dâmbovița, inițiator primar ing. Luisa Marioara Bărboiu, cu unanimitate de
voturi.

4. Hotărâre privind modificarea poziției nr.1 al Anexei 11.b la Hotărârea Consiliului
Local nr. 1 din data de 27.01.2022 privind aprobarea Statutului comunei Nucet,
județ Dâmbovița, inițiator primar ing. Luisa Marioara Bărboiu, cu unanimitate de
voturi.

5. 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.

6. Hotărâre privind aprobarea proiectului "SISTEM DE MANAGEMENT INTEGRAT
AL DEȘEURILOR DIN JUDEȚUL DÂMBOVIȚA – OBIECTIV – INSTALAȚIE DE
TRATARE DEȘEURI COLECTATE SEPARAT ȘI CENTRU DE APORT
VOLUNTAR ȘOTÂNGA", 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 17.00.

Preşedinte de ședință,          Secretar general al comunei,
Georgeta-Viorica GHEORGHE                         Elena-Claudia POPESCU


