
JUDEȚUL DÂMBOVIȚA
PRIMĂRIA COMUNEI NUCET
Nr. 1495 din 28.02.2023

MINUTA
ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL NUCET

din data de 28.02.2023

Prin Dispoziția  nr. 48 din 27.02.2023  Primarul localității a convocat Consiliul local
Nucet în ședință extraordinară de îndată la data de 28.02.2023, ora 15,00.

La lucrările ședinței din cei 13 consilieri în funcție sunt prezenți fizic 7 consilieri și
online prin intermediul aplicației whatsap 6 consilieri (dl.Ciungu Adrian, dl. Coman Vlad,
dna. Gheorghe Silvia, dna. Gheorghe Viorica, dl. Niculae Gelu 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 desfașura lucrările.

În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri:

1. Hotărâre privind aprobarea cuantumului taxei de habitat cu destinatie specială
de  salubrizare pentru anul 2023, inițiator primar ing. Luisa Marioara Bărboiu, cu
unanimitate de voturi.

2. Hotărâre privind aprobarea cotizaţiei UAT Nucet datorată Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară ‹‹Managementul Integrat al Deșeurilor în Judeţul
Dâmboviţa›› pentru anul 2023, inițiator primar ing. Luisa Marioara Bărboiu, cu
unanimitate de voturi.

3. Hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție a bugetului local al
comunei Nucet pe anul 2022, inițiator primar ing. Luisa Marioara Bărboiu, cu
unanimitate de voturi.

4. Hotărâre privind inițierea procedurii de închiriere a suprafeței de 151 ha pășune
aflate în proprie-tea publică a comunei Nucet, inițiator primar ing. Luisa Marioara
Bărboiu, cu unanimitate de voturi.

5. Hotărâre privind intenția de concesionare prin licitație publică a loturilor cu
suprafață totală de 46,0874 ha, având categoria de folosință pășune în sistem
dual, 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 15,23.

Preşedinte de ședință,          Secretar general al comunei,
     Silvia GHEORGHE                         Elena Claudia POPESCU


