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        ROMÂNIA 

JUDEŢUL BISTRIŢA –NĂSĂUD 

CONSILIUL LOCAL NUȘENI 

Nr.A.7/3245 din 29.06.2020. 

 

 

 

MINUTA 

şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei Nușeni din data de 29.06.2020. 

 

 

 

             La şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei Nușeni din data de 

29.06.2020 au fost prezenţi 10 consilieri locali din numărul total de 11 consilieri locali. 

 

 

             Au fost adoptate 14 hotărâri  după cum urmează: 

 

     

1. Hotărârea nr.17 din 29.06.2020 privind alegerea preşedintelui de şedinţă care va 

conduce şedinţele Consiliului local al comunei Nuşeni, pe o perioadă de 3 luni 

adoptată în forma prezentată de iniţiator – primarul comunei Nușeni cu 10 

voturi ,,pentru” din 10 consilieri prezenţi la şedinţă. Nu au fost formulate 

propuneri de modificare ale proiectului de hotărâre.  

2. Hotărârea nr.18 din 29.06.2020 privind aprobarea modului de întocmire a 

registrului agricol, la nivelul comunei Nușeni, pentru anul 2020, adoptată în 

forma prezentată de iniţiator – primarul comunei Nușeni cu 10 voturi ,,pentru” 

din 10 consilieri prezenţi la şedinţă. Nu au fost formulate propuneri de 

modificare ale proiectului de hotărâre. 

3. Hotărârea nr.19 din 29.06.2020 privind aprobarea înscrierii definitive în Cartea 

Funciară a dreptului de proprietate  asupra unor  bunuri imobile, adoptată în 

forma prezentată de iniţiator – primarul comunei Nușeni cu 10 voturi ,,pentru” 

din 10 consilieri prezenţi la şedinţă. Nu au fost formulate propuneri de 

modificare ale proiectului de hotărâre. 

4. Hotărârea nr.20 din  29.06.2020 privind modificarea Hotărârii Consiliului local 

al comunei Nușeni nr.10 din 19.02.2020 privind  aprobarea organigramei şi a 

statului de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Nușeni, în 

urma intrării în vigoare a Codului administrativ, aprobat prin ordonanța de 
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urgență nr.57/2019, adoptată în forma prezentată de iniţiator – primarul 

comunei Nușeni cu 10 voturi ,,pentru” din 10 consilieri prezenţi la şedinţă. Nu 

au fost formulate propuneri de modificare ale proiectului de hotărâre. 

5. Hotărârea nr.21 din 29.06.2020 privind  modificarea și completarea Hotărârii 

Consiliului local al comunei Nușeni nr.32 din 31.10.2011 privind însușirea 

variantei finale a proiectului de stemă a comunei Nușeni, adoptată în forma 

prezentată de iniţiator – primarul comunei Nușeni cu 10 voturi ,,pentru” din 10 

consilieri prezenţi la şedinţă. Nu au fost formulate propuneri de modificare ale 

proiectului de hotărâre. 

6. Hotărârea nr.22 din  29.06.2020 privind aprobarea Planului de analiză și 

acoperire a riscurilor la nivelul comunei Nușeni, pentru anul 2020, adoptată în 

forma prezentată de iniţiator – primarul comunei Nușeni cu 10 voturi ,,pentru” 

din 10 consilieri prezenţi la şedinţă. Nu au fost formulate propuneri de 

modificare ale proiectului de hotărâre. 

7. Hotărârea nr.23 din 29.06.2020 privind atestarea apartenenţei la domeniul 

public al comunei Nuşeni a imobilului – construcție,situat în  comuna Nuşeni, 

localitatea Nuşeni, nr.242, judeţul Bistriţa – Năsăud, adoptată în forma 

prezentată de iniţiator – primarul comunei Nușeni cu 13 voturi ,,pentru” din 13 

consilieri prezenţi la şedinţă. Nu au fost formulate propuneri de modificare ale 

proiectului de hotărâre. 

8. Hotărârea nr.24 din  29.06.2020 privind aprobarea Regulamentului-cadru de 

închiriere a unor spaţii cu destinaţia de locuinţe, din imobilul – bloc de locuințe, 

situat în  comuna Nuşeni, localitatea Nuşeni, nr.242, judeţul Bistriţa – Năsăud, 

aparţinând domeniului public al comunei Nuşeni, care face parte din fondul 

locativ al comunei Nușeni, adoptată în forma prezentată de iniţiator – primarul 

comunei Nușeni cu 10 voturi ,,pentru” din 10 consilieri prezenţi la şedinţă. Nu 

au fost formulate propuneri de modificare ale proiectului de hotărâre. 

9. Hotărârea nr.25 din  29.06.2020 privind aprobarea Regulamentului de 

autorizare şi desfăşurare a activităţilor comerciale, pe raza comunei Nuşeni., 

adoptată în forma prezentată de iniţiator – primarul comunei Nușeni cu 10 

voturi ,,pentru” din 10 consilieri prezenţi la şedinţă. Nu au fost formulate 

propuneri de modificare ale proiectului de hotărâre. 

10. Hotărârea nr.26 din 29.06.2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru 

gospodărirea localităţilor comunei Nuşeni, pentru anul 2020, adoptată în forma 

prezentată de iniţiator – primarul comunei Nușeni cu 10 voturi ,,pentru” din 10 
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consilieri prezenţi la şedinţă. Nu au fost formulate propuneri de modificare ale 

proiectului de hotărâre. 

11. Hotărârea nr.27 din 29.06.2020 privind aprobarea activităţilor ce vor fi 

efectuate de către cetăţenii sancţionaţi cu prestarea unei activităţi în folosul 

comunităţii în comuna Nuşeni, în anul 2020, adoptată în forma prezentată de 

iniţiator – primarul comunei Nușeni cu 10 voturi ,,pentru” din 10 consilieri 

prezenţi la şedinţă. Nu au fost formulate propuneri de modificare ale proiectului 

de hotărâre. 

12. Hotărârea nr.28 din 29.06.2020 privind aprobarea Regulamentului referitor la 

procedura de eliberare a certificatului de atestare a edificării/extinderii 

construcţiilor, adoptată în forma prezentată de iniţiator – primarul comunei 

Nușeni cu 10 voturi ,,pentru” din 10 consilieri prezenţi la şedinţă. Nu au fost 

formulate propuneri de modificare ale proiectului de hotărâre. 

13. Hotărârea nr.29 din 29.06.2020 privind aprobarea acordării cu titlu gratuit a 

unei cantități de masă lemnoasă, ca lemn de foc,adoptată în forma prezentată de 

iniţiator – primarul comunei Nușeni cu 10 voturi ,,pentru” din 10 consilieri 

prezenţi la şedinţă. Nu au fost formulate propuneri de modificare ale proiectului 

de hotărâre. 

14. Hotărârea nr.30 din 29.06.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico – 

economici ai obiectivului de investiții ,,Construire bază sportivă în localitatea 

Nuşeni, comuna Nuşeni,judeţul Bistriţa - Năsăud”, adoptată în forma prezentată 

de iniţiator – primarul comunei Nușeni cu 10 voturi ,,pentru” din 10 consilieri 

prezenţi la şedinţă. Nu au fost formulate propuneri de modificare ale proiectului 

de hotărâre. 

 

 

 

       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

       PĂTRAȘ SIMONA - MELANIA                         SECRETAR GENERAL, 

                                                                           ADRIANA – GABRIELA IRIMIEȘ 
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