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              ROMÂNIA 

JUDEŢUL BISTRIŢA –NĂSĂUD 

CONSILIUL LOCAL NUȘENI 

 

 

                                              PROCES – VERBAL 

 

 

                Încheiat astăzi 09.07.2020 în şedinţa extraordinară a Consiliului local al comunei 

Nușeni. 

               La şedinţa extraordinară din data de 09.07.2020 participă 10 consilieri locali, 

domnul primar Ioan Mureșan  şi doamna Irimieș Adriana Gabriela- secretar general al 

comunei Nușeni. 

              Şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei Nușeni a fost convocată prin 

dispoziţia primarului comunei Nușeni nr.53 din 03.07.2020. 

             Doamna președinte de ședință Pătraș Simona Melania face prezenţa consilierilor. 

Din numărul total de 11 consilieri în funcţie, la şedinţă sunt prezenţi 10 consilieri şi 

anume: 

  

 

 

      

      

. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

Şedinţa fiind legal constituită doamna președinte de ședință Pătraș Simona Melania 

declară deschise lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului local al comunei Nușeni din 

data de 09.07.2020. 

 

 

        Doamna președinte de ședință Pătraș Simona Melania supune la vot procesul – verbal 

al şedinţei ordinae a Consiliului local al comunei Nușeni din data de 29.06.2020  care se 

aprobă cu  10 voturi ,,pentru”. 

 

 Numele si prenumele consilierului Semnătura 

1 Balint Laszlo  

2 Szollosi Gheorghe  

3 Bucsa Ilie  

4 Debreczeni Vasile  

5 Mehelean Ioan  

6 Patras Simona-Melania  

7 Pop Luca Ioan  

8 Rusan Liviu  

9 Suciu Daniela  

10 Vereș Lucian-Vasile  
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            Doamna președinte de ședință Pătraș Simona Melania supune atenţiei ordinea de zi 

care cuprinde următoarele puncte: 

 

1. Proiect de hotărâre 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. Proiect iniţiat de primar. 

2. Proiect de hotărâre 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.    

Proiect inițiat de primar. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei cadastrale de actualizare a 

datelor pentru clădirea înscrisă în CF nr.25818 al comunei Nușeni, localitatea 

Nușeni, nr. cadastral 25818. Proiect iniţiat de primar. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Statutului comunei Nușeni .Proiect iniţiat de 

primar. 

5. Proiect de hotărâre privind desemnarea comisiei de analiza,verificare si control a 

ducerii la indeplinire a obligatiilor ce decurg din contractele de concesiune a 

pajiştilor proprietate a  comunei Nușeni, în anul 2020.  Proiect iniţiat de primar. 

6. Proiect de hotărâre 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 . Proiect iniţiat de primar. 

7. Diverse 

 

 

           Doamna președinte de ședință Pătraș Simona Melania - supune la vot ordinea de zi 

a şedinţei extraordinare a Consiliului local al comunei Nușeni din data de 09.07.2020 care 

se votează cu 11 voturi ,,pentru” din totalul de 11 consilieri locali prezenţi.   

     

          Se trece la discutarea punctului 1 aflat pe ordinea de zi- Proiect de hotărâre 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. Proiect iniţiat de primar. 

           Doamna Irimieș Adriana Gabriela  secretar general al  comunei Nușeni informează 

consilierii locali cu privire la cvorumul necesar pentru adoptarea acestui proiect de 

hotărâre – respectiv majoritate absolută. 

           Se solicită rapoartele comisiilor de specialitate.          

            Domnul Mehelean Ioan preşedinte al comisiei de specialitate a Consiliului local 

Nușeni pentru buget finanțe ,urbanism, amenajarea teritoriului și protecția mediului, 

administrarea domeniului public și privat – aviz favorabil – 4 voturi ,, pentru” 
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            Domnul Bucșa Ilie – președinte al comisiei de specialitate a Consiliului local 

Nușeni,juridică  protecție  socială și apărarea drepturilor omului – aviz favorabil - 5 voturi 

,,pentru”. 

            Doamna Pătraș Simona Melania – Melania - președinte al comisiei de specialitate a 

Consiliului local Nușeni pentru sănătate,învățământ,cultură,culte,sport,turism,integrare 

europeană și relații externe – aviz favorabil – 5 voturi ,,pentru”.   

            Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 10 voturi ,,pentru” din totalul 

de 10 consilieri locali prezenţi la ședință. 

  

            Se trece la discutarea punctului 2 aflat pe ordinea de zi- Proiect de hotărâre 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.  Proiect inițiat de primar.  

           Doamna Irimieș Adriana Gabriela  secretar general al  comunei Nușeni informează 

consilierii locali cu privire la cvorumul necesar pentru adoptarea acestui proiect de 

hotărâre – respectiv majoritate absolută. 

           Se solicită rapoartele comisiilor de specialitate.          

            Domnul Mehelean Ioan preşedinte al comisiei de specialitate a Consiliului local 

Nușeni pentru buget finanțe ,urbanism,amenajarea teritoriului și protecția 

mediului,administrarea domeniului public și privat – aviz favorabil – 4 voturi  

,, pentru” 

            Domnul Bucșa Ilie – președinte al comisiei de specialitate a Consiliului local 

Nușeni,juridică  protecție  socială și apărarea drepturilor omului – aviz favorabil - 5 voturi 

,,pentru”. 

            Doamna Pătraș Simona Melania – Melania - președinte al comisiei de specialitate a 

Consiliului local Nușeni pentru sănătate,învățământ,cultură,culte,sport,turism,integrare 

europeană și relații externe – aviz favorabil – 5 voturi ,,pentru”.   

            Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 10 voturi ,,pentru” din totalul 

de 10 consilieri locali prezenţi la ședință. 

 

           Se trece la discutarea punctului 3 aflat pe ordinea de zi- Proiect de hotărâre privind 

aprobarea documentaţiei cadastrale de actualizare a datelor pentru clădirea înscrisă în CF 

nr.25818 al comunei Nușeni, localitatea Nușeni, nr. cadastral 25818. Proiect iniţiat de 

primar. 

           Doamna Irimieș Adriana Gabriela  secretar general al  comunei Nușeni informează 

consilierii locali cu privire la cvorumul necesar pentru adoptarea acestui proiect de 

hotărâre – respectiv majoritate absolută. 

           Se solicită rapoartele comisiilor de specialitate.          

           Domnul Mehelean Ioan preşedinte al comisiei de specialitate a Consiliului local 

Nușeni pentru buget finanțe ,urbanism,amenajarea teritoriului și protecția 

mediului,administrarea domeniului public și privat – aviz favorabil – 4 voturi  

,, pentru” 
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            Domnul Bucșa Ilie – președinte al comisiei de specialitate a Consiliului local 

Nușeni,juridică  protecție  socială și apărarea drepturilor omului – aviz favorabil - 5 voturi 

,,pentru”. 

            Doamna Pătraș Simona Melania – Melania - președinte al comisiei de specialitate a 

Consiliului local Nușeni pentru sănătate,învățământ,cultură,culte,sport,turism,integrare 

europeană și relații externe – aviz favorabil – 5 voturi ,,pentru”.   

            Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 10 voturi ,,pentru” din totalul 

de 10 consilieri locali prezenţi la ședință. 

 

           Se trece la discutarea punctului 4 aflat pe ordinea de zi -  Proiect de hotărâre privind 

aprobarea Statutului comunei Nușeni .Proiect iniţiat de primar. 

           Doamna Irimieș Adriana Gabriela  secretar general al  comunei Nușeni informează 

consilierii locali cu privire la cvorumul necesar pentru adoptarea acestui proiect de 

hotărâre – respectiv majoritate simplă. 

           Se solicită rapoartele comisiilor de specialitate.          

           Domnul Mehelean Ioan preşedinte al comisiei de specialitate a Consiliului local 

Nușeni pentru buget finanțe ,urbanism,amenajarea teritoriului și protecția 

mediului,administrarea domeniului public și privat – aviz favorabil – 4 voturi  

,, pentru” 

            Domnul Bucșa Ilie – președinte al comisiei de specialitate a Consiliului local 

Nușeni,juridică  protecție  socială și apărarea drepturilor omului – aviz favorabil - 5 voturi 

,,pentru”. 

            Doamna Pătraș Simona Melania – Melania - președinte al comisiei de specialitate a 

Consiliului local Nușeni pentru sănătate,învățământ,cultură,culte,sport,turism,integrare 

europeană și relații externe – aviz favorabil – 5 voturi ,,pentru”.   

            Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 10 voturi ,,pentru” din totalul 

de 10 consilieri locali prezenţi la ședință. 

 

             Se trece la discutarea punctului 5 aflat pe ordinea de zi- Proiect de hotărâre privind  

desemnarea comisiei de analiza,verificare si control a ducerii la indeplinire a obligatiilor 

ce decurg din contractele de concesiune a pajiştilor proprietate a  comunei Nușeni, în anul 

2020.  Proiect iniţiat de primar. 

           Doamna Irimieș Adriana Gabriela  secretar general al  comunei Nușeni informează 

consilierii locali cu privire la cvorumul necesar pentru adoptarea acestui proiect de 

hotărâre – respectiv majoritate simplă. 

           Se solicită rapoartele comisiilor de specialitate.          

            Domnul Mehelean Ioan preşedinte al comisiei de specialitate a Consiliului local 

Nușeni pentru buget finanțe ,urbanism,amenajarea teritoriului și protecția 

mediului,administrarea domeniului public și privat – aviz favorabil – 4 voturi  

,, pentru” 
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            Domnul Bucșa Ilie – președinte al comisiei de specialitate a Consiliului local 

Nușeni,juridică  protecție  socială și apărarea drepturilor omului – aviz favorabil - 5 voturi 

,,pentru”. 

            Doamna Pătraș Simona Melania – Melania - președinte al comisiei de specialitate a 

Consiliului local Nușeni pentru sănătate,învățământ,cultură,culte,sport,turism,integrare 

europeană și relații externe – aviz favorabil – 5 voturi ,,pentru”.   

            Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 10 voturi ,,pentru” din totalul 

de 10 consilieri locali prezenţi la ședință. 

 

            Se trece la discutarea punctului 6 aflat pe ordinea de zi- Proiect de hotărâre 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 . 

Proiect iniţiat de primar. 

           Doamna Irimieș Adriana Gabriela  secretar general al  comunei Nușeni informează 

consilierii locali cu privire la cvorumul necesar pentru adoptarea acestui proiect de 

hotărâre – respectiv majoritate simplă. 

           Se solicită rapoartele comisiilor de specialitate.          

            Domnul Mehelean Ioan preşedinte al comisiei de specialitate a Consiliului local 

Nușeni pentru buget finanțe ,urbanism,amenajarea teritoriului și protecția 

mediului,administrarea domeniului public și privat – aviz favorabil – 4 voturi  

,, pentru” 

            Domnul Bucșa Ilie – președinte al comisiei de specialitate a Consiliului local 

Nușeni,juridică  protecție  socială și apărarea drepturilor omului – aviz favorabil - 5 voturi 

,,pentru”. 

            Doamna Pătraș Simona Melania – Melania - președinte al comisiei de specialitate a 

Consiliului local Nușeni pentru sănătate,învățământ,cultură,culte,sport,turism,integrare 

europeană și relații externe – aviz favorabil – 5 voturi ,,pentru”.   

            Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 10 voturi ,,pentru” din totalul 

de 10 consilieri locali prezenţi la ședință. 

             

 

         Nemaifiind alte probleme doamna preşedinte de şedinţă Pătraș Simona Melania 

declară închise lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului local al comunei Nușeni din 

data de 09.07.2020. 

 

 

       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

           PĂTRAȘ SIMONA MELANIA 

                                                                         SECRETAR GENERAL 

                                                             GABRIELA –ADRIANA  IRIMIEȘ  

 

I.A.G./5 pg./3 ex. 
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