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Tel.0245267004, fax 0245267007
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HOTĂRÂRE
privind asocierea unității administrativ-teritoriale Nucet prin Consiliul local Nucet,
cu judeţul Dâmboviţa, prin Consiliul Judeţean Dâmboviţa, pentru implementarea
obiectivului de investiții „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente
digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe din județul

Dâmbovița” în vederea depunerii cererii de finanțare în cadrul Planului Național de
Redresare și Reziliență, Pilonul VI. Politici pentru noua generație Componenta C15:

Educație

Consiliul Local Nucet, întrunit în ședință ordinară la data de 15.02.2023,
Având în vedere:

-  proiectul  de  hotărâre  inițiat  de  viceprimarul  comunei  Nucet,  înregistrat  sub
nr.12/07.02.2023;

- referatul de aprobare al viceprimarul comunei Nucet, înregistrat sub nr. 995/07.02.2023;
-  raportul  de  specialitate  al  consilierului  achiziții  publice  înregistrat  sub  nr.

1040/09.02.2023;
- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi comple-

tările ulterioare;
-  prevederile  Legii  nr.  98/2016  privind  achizițiile  publice,  cu  modificările  şi  completările

ulterioare;
- prevederile O.U.G. nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru

gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și re-
ziliență, precum și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guver-
nului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare
și  reziliență;

-  Planul  Național  de  Redresare  și  Reziliență  al  României  aprobat  de  Consiliul  UE  (28
octombrie 2021);

- Ghidul solicitantului pentru investiția „Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipa-
mente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe”, aprobat
prin ordinul de ministru nr. 6.423/19.12.2022;

-  prevederile  art.5  lit.j,  art.105   și  art.129,  alin.1,  alin.2,  lit.a  și  alin.12  din  Ordonanța
deUrgență  a  Guvernului  nr.   57/2019  privind  Codul  Administrativ,  cu  modificările  și
completările ulterioareavizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local Nucet.

- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local Nucet.

În  temeiul  art.5,  lit.  cc  și  art.  196,  alin.1,  lit.a   din  OUG  nr.  57/2019  privind  Codul
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă asocierea unității administrativ-teritoriale Nucet, prin Consiliul local
Nucet  cu  judeţul  Dâmboviţa,  prin  Consiliul  Judeţean  Dâmboviţa,  pentru  implementarea
obiectivul  de  investiții  ”Dotarea cu mobilier,  materiale  didactice  și  echipamente  digitale  a
unităților  de  învățământ  preuniversitar  și  a  unităților  conexe  din  județul  Dâmbovița”  în
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vederea depunerii cererii de finanțare în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență,
Pilonul VI. Politici pentru noua generație Componenta C15: Educație, acord de asociere
prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se mandatează reprezentantul legal al UAT comuna Nucet, pentru a semna
în numele și pe seama UAT comuna Nucet, Acordul de asociere prevăzut la art.1.

Art.3. Prin acordul de asociere, UAT comuna Nucet, prin Consiliul Local Nucet , în
baza autonomiei locale, deleagă către UAT Județul Dâmbovița, prin Consiliul Județean
Dâmbovița, depunerea aplicației/cererii de finanțare pentru apelul de proiecte „Dotarea cu
mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar
și a unităților conexe”. Cofinanțarea din partea UAT comuna Nucet. este 0 lei.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire se însărcinează primarul localității prin consilier
achiziții publice.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică, prin grija  secretarului general al comunei
Nucet, Instituției Prefectului - județul Dâmbovița, în vederea exercitării controlului de
legalitate, primarului comunei Nucet și se aduce la cunoștință publică prin afișarea în
Monitorul oficial al instituției la adresa www.comunanucet.ro.

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ                                             CONTRASEMNEAZĂ
      Silvia GHEORGHE SECRETAR GENERAL AL COMUNEI
                                                                                       Elena-Claudia POPESCU

Nr. 10 din 15 februarie 2023

Total consilieri :          13
Consilieri prezenți :    .13..

Hotărârea a fost adoptată cu  ..13..    voturi pentru,
                                                   ...0..    voturi împotriva

                                       …0..     abțineri.

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL NR.
10/15.02.2023

Nr.
crt.

Operaţiuni efectuate Data
ZZ/LL/AN

Semnătura persoanei
responsabile să

efectueze procedura

0 1 2 3
1 Adoptarea hotărârii s-a făcut cu majoritate p

simplă p absolută p calificată
15.02.2023

2 Comunicarea către primar 15.02.2023
3 Comunicarea către prefectul judeţului 16.02.2023
4 Aducerea la cunoştinţa publică 16.02.2023
5 Comunicarea, numai în cazul celei cu

caracter individual
-

6 Hotărârea devine obligatorie sau produce
efecte juridice, după caz

16.02.2023
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