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        ROMÂNIA 

JUDEŢUL BISTRIŢA –NĂSĂUD 

CONSILIUL LOCAL NUȘENI 

Nr.A.7/3635 din 17.07.2020. 

 

 

MINUTA 

şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei Nușeni din data de 16.07.2020. 

 

             La şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei Nușeni din data de 16.07.2020 au 

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

 

             Au fost adoptate 6 hotărâri  după cum urmează:   

   

 

1. Hotărârea nr.37 din 16.07.2020 privind respingerea propunerilor de Acte Adiționale 

la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare 

nr. 1277 din 06.12.2018 transmise de S.C. Supercom S.A. în perioada 20.02.2020 -

29.06.2020 și aprobarea Actului Adițional nr. 3 la Contractul privind Delegarea prin 

concesiune a serviciului public de salubrizare nr. 1277 din 06.12.2018, propus de 

A.D.I. Deșeuri Bistrița-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. 

2. Hotărârea nr.38 din 16.07.2020 privind aprobarea Regulamentului  privind 

amplasarea mijloacelor de publicitate pe teritoriul administrativ 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.39 din 16.07.2020 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 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.40 din  16.07.2020 privind aprobarea Regulamentului de valorificare a 

masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică 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.  
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5. Hotărârea nr.41 din 16.07.2020 privind aprobarea Planului local de acţiune pentru 

protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse agricole, 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.  

6. Hotărârea nr.42 din 16.07.2020 privind privind aprobarea Programul de măsuri 

pentru eficientizarea înscrierii datelor în registrele agricole ale 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.  

 

 

 

 

 

 

 

       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

       PĂTRAȘ SIMONA - MELANIA                         SECRETAR GENERAL, 

                                                                           ADRIANA – GABRIELA IRIMIEȘ 
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