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        ROMÂNIA 
JUDEŢUL BISTRIŢA –NĂSĂUD 
CONSILIUL LOCAL NUȘENI 
Nr.A.7/5417 din 02.11.2020. 

 
MINUTA 

şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei Nușeni din data de 02.11.2020. 
 
             La şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei Nușeni din data de 02.11.2020 au 
fost prezenţi 10 consilieri locali din numărul total de 10 consilieri locali. 

 
             Au fost adoptate 13 hotărâri  după cum urmează:   
 

1. Hotărârea nr.60 din 02.11.2020 privind alegerea președintelui de ședință care va 
conduce ședințele Consiliului local al comunei Nușeni, 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.61 din 02.11.2020 privind alegerea şi organizarea comisiilor de 
specialitate ale Consiliului local 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.   

3. Hotărârea nr.62 din 02.11.2020 privind alegerea viceprimarului 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.  

4. Hotărârea nr.63 din 02.11.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și 
funcționare al Consiliului local 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.  

5. Hotărârea nr.64 din 02.11.2020 privind  stabilirea taxelor speciale, datorate de 
persoanele fizice şi juridice din comuna NUȘENI, în anul 2021. 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.65 din 02.11.2020 privind  desemnarea reprezentantului Consiliului 
local al comunei Nușeni care va face parte din Consiliul de Administraţie al Şcolii 
Gimnaziale 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.  

7.  Hotărârea nr.66 din 02.11.2020 privind  aprobarea Planului de măsuri pentru 
gospodărirea localităţilor comunei Nușeni, pentru anul 2021, 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.  
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8.  Hotărârea nr.67 din 02.11.2020 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 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.  

9.  Hotărârea nr.68 din 02.11.2020 privind aprobarea Planului de acţiuni de interes 
local, pentru anul 2021, 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.69 din 02.11.2020 privind aprobarea activităţilor ce vor fi efectuate de 
cetăţenii sancţionaţi cu prestarea unei activităţi în folosul comunităţii în comuna 
Nușeni, în anul 2021, 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.  

11. Hotărârea nr.70 din 02.11.2020 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale 
datorate de persoanele fizice şi juridice din comuna Nușeni, în anul 2021, 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.71 din 02.11.2020 privind  desemnarea reprezentantului Consiliului 
local al comunei Nușeni care va face parte din Consiliul de Administraţie al Şcolii 
Gimnaziale ,,Dsida Jeno,, Vița, 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. 72 din 02.11.2020 privind aprobarea criteriilor pentru acordarea unor 
ajutoare de urgenţă, 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, 
          L.IVIU RUSAN                                          SECRETAR GENERAL, 
                                                                           ADRIANA – GABRIELA IRIMIEȘ 
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