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        ROMÂNIA 

JUDEŢUL BISTRIŢA –NĂSĂUD 

CONSILIUL LOCAL NUȘENI 

Nr.A.7/3487 din 09.07.2020. 

 

 

 

 

MINUTA 

şedinţei extraordinare a Consiliului local al comunei Nușeni din data de 

09.07.2020. 

 

 

 

 

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

09.07.2020 au fost prezenţi 11 consilieri locali din numărul total de 11 consilieri locali. 

 

 

 

             Au fost adoptate 6 hotărâri  după cum urmează: 

 

     

 

1. Hotărârea nr.31 din 09.07.2020 privind rectificarea salariilor de bază pentru 

funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Nușeni, stabilite prin Hotărârea Consiliului 

local al comunei Nușeni nr.11 din 19.02.2020 adoptată în forma prezentată de 

iniţiator – primarul comunei Nușeni cu 11 voturi ,,pentru” din 11 consilieri 

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

de hotărâre. 

2. Hotărârea nr.32 din 09.07.2020 privind modificarea și 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, adoptată în forma prezentată de iniţiator – primarul comunei 

Nușeni cu 11 voturi ,,pentru” din 11 consilieri prezenţi la şedinţă. Nu au fost 

formulate propuneri de modificare ale proiectului de hotărâre.  

3. Hotărârea nr.33 din 09.07.2020 privind  actualizarea datelor pentru imobilul 

teren cu construcție, înscris în CF nr. 25818 cu nr. cadastral 25818, situat în 

intravilanul localității Nușeni, nr. 37, comuna Nușeni, județul Bistrița – Năsăud, 
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constând în modificarea destinației construcției din ,,casă de locuit compusă din 

18 camere, 4 holuri, 1 terasă și 2 beciuri,, în ,, sediu al Primăriei comunei 

Nușeni compus din 18 camere, 4 holuri, 1 terasă și 2 beciuri, adoptată în forma 

prezentată de iniţiator – primarul comunei Nușeni cu 11 voturi ,,pentru” din 11 

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

proiectului de hotărâre.. 

4. Hotărârea nr.34 din  09.07.2020 privind aprobarea Statutului comunei Nușeni, 

adoptată în forma prezentată de iniţiator – primarul comunei Nușeni cu 11 

voturi ,,pentru” din 11 consilieri prezenţi la şedinţă. Nu au fost formulate 

propuneri de modificare ale proiectului de hotărâre.  

5. Hotărârea nr.35 din 09.07.2020 privind desemnarea comisiei de 

analiza,verificare si control a ducerii la indeplinire a obligatiilor ce decurg din 

contractele de închiriere a pajiştilor proprietate a comunei Nușeni, în anul 2020, 

adoptată în forma prezentată de iniţiator – primarul comunei Nușeni cu 11 

voturi ,,pentru” din 11 consilieri prezenţi la şedinţă. Nu au fost formulate 

propuneri de modificare ale proiectului de hotărâre.  

6. Hotărârea nr.36 din 09.07.2020 privind stabilirea plafonului minim al 

obligațiilor fiscale restante datorate de către debitorii persoane juridice, care 

urmează a fi publicate pe pagina de internet a comunei Nușeni, adoptată în 

forma prezentată de iniţiator – primarul comunei Nușeni cu 11 voturi ,,pentru” 

din 11 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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