
 

 

 

         

               ROMÂNIA 

JUDEŢUL BISTRIŢA – NĂSĂUD 

PRIMĂRIA COMUNEI NUȘENI 

               PRIMAR 

 

 

 

 

DISPOZIŢIE 

privind convocarea Consiliului local al comunei Nușeni  în şedinţa ordinară din 

data de 23 septembrie 2020, ora 16,00 

 

 

 

  Primarul comunei Nuşeni, 

 

 

         Având în vedere: 

 

- referatul nr.A.8/4547din 17.09.2020 întocmit de secretarul  general al 

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

în şedinţa ordinară din data de 23 septembrie 2020, ora 16,00; 

- 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.a, 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 

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

ulterioare, 

 

 

DISPUN: 

 

 

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

ordinară în data de 23 septembrie 2020, ora 16,00 care va avea loc în sala de şedinţe a 

Primăriei comunei Nușeni, cu următoarea ordine de zi: 

 



 

 

1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință care va conduce 

ședințele Consiliului local al comunei Nușeni,începând cu data de 

23.09.2020.Proiect iniţiat de primar. 

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea                    Proiect inițiat de primar. 

3. Proiect de hotărâre privind  completarea Hotărârii Consiliului local al comunei 

Nușeni nr.3 din 30.01.2020 privind  stabilirea taxelor speciale, datorate de 

persoanele fizice şi juridice din comuna NUȘENI, în anul 2020, Proiect inițiat 

de primar. 

4. Proiect de hotărâre aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase 

din fondul forestier proprietate publică a comunei Nușeni.Proiect inițiat de 

primar. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acţiune pentru protecţia 

apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole pentru comuna 

Nușeni.Proiect inițiat de primar. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea măsurilor de eficientizare a activității 

privind înscrierea datelor în registrele agricole ale comunei Nușeni.Proiect 

inițiat de primar. 

7. Prezentarea raportului privind  activitatea aistenților personali, angajați în 

cadrul Primăriei comunei Nușeni, desfășurată în semestrul I al anului 2020. 

8. Diverse. 

 

 

 

                          PRIMAR, 

                         IOAN MUREŞAN 

  

                                                                      CONTRASEMNEAZĂ, 

                                               SECRETAR GENERAL AL COMUNEI NUŞENI, 

                                                            ADRIANA  - GABRIELA IRIMIEȘ 

 

 

 

 

 

 

 

Nușeni la 17.09.2020. 
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