
 

       

               ROMÂNIA 

JUDEŢUL BISTRIŢA – NĂSĂUD 

PRIMĂRIA COMUNEI NUȘENI 

               PRIMAR 

 

 

DISPOZIŢIE 

privind convocarea Consiliului local al comunei Nușeni  în şedinţa extraordinară 

din data de 27 noiembrie 2020, ora 15,00 

 

  Primarul comunei Nuşeni, 

 

         Având în vedere: 

 

- referatul nr.A.8/5745 din 20.11.2020, întocmit de secretarul  general al 

comunei Nușeni, cu privire la convocarea Consiliului local al comunei Nușeni 

în şedinţa extraordinară din data de 27 noiembrie 2020, ora 15,00; 

- prevederile Hotărârii Consiliului local al comunei Nuşeni nr.28 din 

30.09.2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 

Consiliului local al comunei Nuşeni; 

       

             În temeiul prevederilor art.134 alin.1, alin.2, alin.3 lit.b, alin.5, art.135, art.155 

alin.1 lit.e, art.196 alin.1 lit.b, art.197 alin.1  din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare, 

DISPUN: 

 

              ARTICOL UNIC. Se convoacă Consiliului local al comunei Nușeni în şedinţă 

extraordinară în data de 27 noiembrie 2020, ora 15,00 care va avea loc în sala de şedinţe 

a Primăriei comunei Nușeni, cu următoarea ordine de zi: 

 

1. Depunerea jurământului de către doamna Pătraș Simona - Melania, pentru 

funcția de consilier local al comunei Nușeni. 

2. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local Nușeni 

nr.61 din 02.11.2020 privind alegerea şi organizarea comisiilor de specialitate 

ale Consiliului local al comunei Nușeni .Proiect iniţiat de primar.  

3. Proiect de hotărâre privind înregistrarea Primăriei comunei Nușeni în sistemul 

electronic de plată online a impozitelor și taxelor locale – GHIŞEUL.RO.   

Proiect inițiat de primar.  



4. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiții ,,Amenajare parc în localitatea Nușeni, comuna Nușeni, 

județul Bistrița-Năsăud”. Proiect inițiat de primar.  

5. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiții ,, Construire bază sportivă în localitatea Nușeni, 

comuna Nușeni, județul Bistrița-Năsăud”. Proiect iniţiat de primar.  

6. Proiect de hotărâre privind  modul de întocmire a Registrului Agricol la nivelul 

comunei Nușeni pentru anul 2021. Proiect inițiat de primar.  

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de măsuri pentru 

eficientizarea înscrierii datelor în Registrele Agricole ale comunei Nușeni 

pentru anul 202 .  Proiect iniţiat de primar.  

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului local de acțiune pentru protecția 

apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole la nivelul 

comunei Nușeni pentru anul 2021. Proiect inițiat de primar.  

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului 

bugetului local al comunei Nușeni pe trimestrul III al anului 2020. Proiect 

inițiat de primar.  

10. Proiect de hotărâre privind stabilirea indemnizaţiei lunare de care beneficiază 

consilierii locali pentru participarea la şedinţele Consiliului Local al comunei 

Nuşeni.Proiect iniţiat de primar. 

 

11. Diverse. 

                          PRIMAR, 

                         IOAN MUREŞAN 

  

                                                                      CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                    SECRETAR GENERAL , 

                                                            ADRIANA  - GABRIELA IRIMIEȘ 

 

 

Nușeni la 20.11.2020 
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