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1. Scopul elaborării statutului comunei NUȘENI 

Scopul elaborării statutului unităţi administrativ-teritoriale este de a identifica și de a 

cuprinde într-un document date şi elemente specifice, care au rolul de a o individualiza în raport cu 

alte unităţi similare. 

2. Domeniul de aplicare al statutului 

Domeniul de aplicare al prezentului document este de a stabili statutul unității-administrativ-

teritoriale. 

3. Documente de referință (reglementări) aplicabile: 

- ORDONANŢA DE URGENȚĂ nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ 

4. Definiții ale termenilor 

 

Nr. 

crt. 

Termenul Definitii si/sau, daca este cazul, actul care definește termenul 

1. Comuna Comuna este unitatea administrativ-teritorială de bază, care cuprinde 

populaţia rurală reunită prin comunitate de interese şi tradiții. Comuna 

este alcătuită din unul sau mai multe sate componente, în funcţie de 

condiţiile economice, social-culturale, geografice şi demografice. Unul 

dintre satele componente are statut de reşedinţă a comunei. 

5. Abrevieri ale termenilor 

UATC – Unitatea-adminsitrativ-teritorială comuna 

6. Statutul comunei NUȘENI 

Partea I – Informații privind comuna 

6.1 Informații și elemente specifice comunei NUȘENI 

6.1.1. Organizarea comunei 
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       UATC NUȘENI este o localitate modernă, având mare parte dintre funcțiunile și infrastructura 

unei așezări umane de talie europeană. Localitatea oferă oportunități de dezvoltare pe plan personal, 

profesional și cultural pentru toți cetățenii săi, în mod egal. Comuna are o întindere totală de 9204 

ha din care 543,5 ha intravilan și 6538,5 ha extravilan, fiind delimitată și vecină cu: la est –comuna 

Șieu – Odorhei și comuna Lechința, la sud - comuna Matei și comuna Chiochiș, la vest - comuna 

Unguraș, județul Cluj și la nord –comuna Braniștea, orașul Beclean.. Satele care compun comuna 

sunt: NUȘENI, BEUDIU, FELEAC, VIȚA, MALIN, DUMRAVĂ, RUSU DE SUS/. 

          Reședința de comună se află în localitatea NUȘENI. 

 

Distanțele dintre satele componente ale comunei sunt după cum urmează: 

Reședința de comună, 

NUȘENI 

Sat KM 

BEUDIU 5 

FELEAC 5 

VIȚA 10 

MALIN 6 

DUMBRAVĂ 8 

RUSU DE SUS 3 

 

       Comuna NUȘENI este situata în partea de NORD-EST a județului Bistrița – Năsăud, la o 

distanță de 40 km de municipiul Bistrița, la 12 km de Beclean, 25 km de Dej, 90  km de Cluj-

Napoca, , pe șoseaua E58, între Bistrița și Beclean. 

        Colectivitatea asupra căreia îşi exercită autoritatea Consiliul Local, primarul comunei şi 

primăria, cuprinde totalitatea locuitorilor care trăiesc şi au domiciliul stabil în comuna NUȘENI, 

sau îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul comunei. 
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6.1.2. Informații istorice 

                Comuna Nușeni are în componența sa șapte sate: Nușeni , satul de reședință, Beudiu, 

Dumbrava, Feleac, Malin, Rusu de Sus, Vița. 

               Localitatea Nușeni este atestată documentar în anul 1234 când regele Bela al IV-lea 

dăruiește niște sate de pe teritoriul cetății Dăbâca unor  sași. Apoi moșia va deveni proprietatea și 

reședința și proprietatea familiei Apalfy. 

               În 1467 localitatea apare cu statutul de târg oppidum.  

               A fost astfel identificată, pe bază de mărturii certe existența unor așezări preistorice, 

Pârâul Ciorbii, Poiana o așezare neolitică în prima epocă a fierului cât și o așezare romană, 

denumită Valea Urșilor.  

               Localitatea Beudiu este atestată în anul 1305. Satul a avut o biserică de lemn, Sfinții 

Arhangheli. La 1900 erau 687 greco-catolici, 22 reformați și 70 iudei. Ca și așezări antice 

descoperim  vatra satului pe grădinile din jurul casei nr.69, așezare din sec.VIII-lea, pe dealul Cioba 

o așezare Latene  și o așezare preistorică, Fundătura. 

                Localitatea Vița este atestată documentar la 1315. Satul a făcut parte dintre proprietățile 

voievodului Transilvaniei, Ladislau Kan, la începutul secolului al XIV-lea . La mijlocul veacului 

intră între satele cetății Ungurașului. Un document din anul 1371 amintește de populația de hospites 

(sași)  din Vița ca aparținând de castrul regal de la Unguraș. În 1456 satul ajunge proprietatea 

familiei Lasonczi iar la 1550 este atașat domeniului Gherlei. Biserica reformată a fost ridicată la 

sfârșitul secolului al XV-lea . Zvornița a fost refăcută la 1872. 

                Localitatea Malin, așezare ce a aparținut pe domeniul Ungurașului, atestată documentar la 

1305, terra seu villa Malom. Satul și pământul au fost veacuri la rând amintite între posesiunile 

familiei Bethlen. În anul 1794 în satul Malin a fost ridicată o bisericuță de lemn. În anul 1900 în sat 

erau 411 greco-catolici și 510 reformați. Ca și descoperire arheologică a fost descoperită din epoca 

brozului o așezare, Vatra satului.  
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6.1.3. Populația comunei 

            Populația comunei a suferit modificări importante de-a lungul anilor iar în baza informațiilor 

publice cu privire la datele de la ultimul recensamânt , populația comunei este de 3037 locuitori. 

 

 

      Din punct de vedere etnic populația comunei are următoarea componență, potrivit datelor de la 

recensământul din 2011: 

-români: 2164 (70%); 

-maghiai:864 (28,8%); 

-romi:7 (0,2%); 

-ucrainieni:1; 

-armeni:1. 

       

         În comuna NUȘENI este respectat dreptul fundamental la liberă exprimare și cu privire la 

drepturile cetățenilor aparținând unei minorități naționale. 

 

            În comuna NUȘENI se regăsesc următoarele activități economice: cultivarea pământului 

individual și în asociații, poșta, telefoane; comerț- alimentar și industrial. 

           

6.1.4. Autoritățile publice locale 

Autoritățile publice locale la nivelul NUȘENI sunt după cum urmează: 

Nr. 

Crt. 

Denumire instituție publică Adresă 

1. Primăria Comunei  NUȘENI  Localitatea NUȘENI, nr. 37, 

comuna NUȘENI, Județ 

Bistrița-Năsăud, Cod 

postal:427200. 

2. Școala Gimnazială Nușeni Localitatea NUȘENI, nr. 18, 

comuna NUȘENI, Județ 

Bistrița-Năsăud, Cod postal: 

427200. 
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3. Grădinița NUȘENI Localitatea NUȘENI, nr. 18, 

comuna NUȘENI, Județ 

Bistrița-Năsăud, Cod postal: 

427200. 

4. Școala Primară Beudiu Localitatea Beudiu, nr. 23, 

comuna NUȘENI, Județ 

Bistrița-Năsăud, Cod postal: 

427200. 

5. Grădinița Beudiu Localitatea Beudiu, nr. 23, 

comuna NUȘENI, Județ 

Bistrița-Năsăud, Cod postal: 

427200. 

6. Școala Primară Rusu de Sus Localitatea Rusu de Sus, nr. 

28, comuna NUȘENI, Județ 

Bistrița-Năsăud, Cod postal: 

427200. 

7. Grădinița Rusu de Sus Localitatea Rusu de Sus, nr. 

28, comuna NUȘENI, Județ 

Bistrița-Năsăud, Cod postal: 

427200. 

8. Grădinița Malin  Localitatea Malin, nr. 133, 

comuna NUȘENI, Județ 

Bistrița-Năsăud, Cod postal: 

427200. 

9. Școala Primară Feleac Localitatea Feleac, nr. 163, 

comuna NUȘENI, Județ 

Bistrița-Năsăud, Cod postal: 

427200. 

10. Școala Gimnazială Vița ,, Dsida Jeno,,  Localitatea Vița, nr. 213, 

comuna NUȘENI, Județ 

Bistrița-Năsăud, Cod postal: 

427200. 
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11. Grădinița Vița Localitatea Vița, nr. 213, 

comuna NUȘENI, Județ 

Bistrița-Năsăud, Cod postal: 

427200.  

 

 

6.1.5. Căi de comunicație 

 

 

      Principalele căi de comunicație care există în comuna NUȘENI se compun din drumuri 

judeţene, drumuri comunale şi drumuri vicinale, drumuri agricole de exploatație, din care 

majoritatea sunt asfaltate. 

      Principalele căi de acces sunt: drumul județean DN 172 traversează teritoriul localităților Rusu 

de Sus, Nușeni, Beudiu pe direcția nord-sud. 

       Drumul comunal 26 traversează pe direcția vest-est localitatea Malin și Dumbrava.Drumul este 

asfaltat până în centrul localității Malin. 

            Drumul Județean Nușeni-Feleac traversează o parte din localitatea Nușeni și localitatea 

Feleac de la nord la sud și este pietruit. 

         

6.1.6. Alte instituții ale comunei 

             În comuna NUȘENI funcționează autorități si instituții în domeniul educației, respectiv 5 

grădinițe si 5 școli. 

 

              De asemenea există o infrastructură culturală compusă din 6 cămine culturale și biblioteca 

comunală NUȘENI. În comună există un Cabinetul Medical Individual și un Cabinet Veterinar. 

 

       6.1.7. Economia locală 

             Pe raza teritorială a comunei NUȘENI funcționează firme private care desfășoară activități 

economice în domenii diverse, începând de la servicii, comerț, construcții, producție și agricultură. 

 

           6.1.8 Serviciile publice existente 

          Serviciile publice ale comunei se organizează de către consiliul local, în principalele domenii 
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de activitate, potrivit specificului şi nevoilor locale, cu respectarea prevederilor legale şi în limita 

mijloacelor financiare de care dispune. 

                 Consiliul local aprobă regulamentele de organizare şi funcţionare a serviciilor publice, 

stabileşte competenţele, atribuţiile şi salarizarea personalului, în condiţiile prevăzute de lege şi 

regulamente. Personalul din serviciile publice locale şi aparatul consiliului au statut de funcţionar 

public şi nu poate fi membru al unui partid politic sau al unei formaţiuni politice. 

 

6.1.9.Patrimoniul public şi privat 

 

 

        Potrivit legii, patrimoniul unităţii administrativ-teritoriale este alcătuit din bunurile mobile şi 

imobile aflate în proprietatea publică şi în proprietatea privată ale acesteia, precum şi drepturile şi 

obligaţiile cu caracter patrimonial. Bunurile care aparţin unităţilor administrativ-teritoriale sunt 

supuse inventarierii anuale, în termen de 60 de zile de la data depunerii situaţiilor financiare anuale. 

Inventarul bunurilor unităţilor administrativ-teritoriale se însușesc prin Hotărâre de către Consiliul 

local, diferențiat, în funcție de domeniul public/respectiv, domeniul privat. Prin HCL a fost însușit 

inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al Comunei NUȘENI și este atașat 

prezentului statut, conform anexei 1.  

 

6.1.10 partide politice şi sindicate 

 

 

În comuna NUȘENI funcționează filiale ale partidelor naționale.  

În comuna NUȘENI nu funcționează nici un sindicat.  

 

 

Partea a II-a  Conducerea locală 

 

6.2. Rangul unității administrativ-teritoriale 

Rangul unității administrativ-teritoriale este stabilit potrivit prevederilor Legii nr. 351/2001 privind 
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aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea a IV-a "Reţeaua de localităţi", 

respectiv localitatea NUȘENI este de rangul IV iar cele 5 sate sunt de rangul V. 

6.3. Primăria și Consiliul Local 

          Administrația publică locală este formată din Consiliul Local și din Primăria comunei 

NUȘENI care se găsesc în localitatea NUȘENI, nr. 37. 

          Consiliul Local al comunei NUȘENI își desfășoară mandatul conform atribuțiilor primite prin 

legea administrației publice din România și a legislației specifice din România. 

           Data de constituire a Consiliului Local și de validare a mandatului de primar al comunei s-a 

făcut în anul 2016. 

          Componența Consiliului Local, în funcție de partidul din care fac parte, este după cum 

urmează: 

 

Nr. 

Crt. 

Partid politic Consilieri 

1. Partidul Național Liberal 3 

2. Partidul Social Democrat 7 

3. Uniunea Democrată Magiară din România 1 

TOTAL 11 

 

 

 

 

Partea a III-a Organizarea locală și relația cu cetățenii. 

 

6.4 Sărbătorile comunei 

            Sărbătorile locale, sunt legate de sărbătorile de peste an: carnea de miel, ouă roșii și vin de 

Paști; carnea de porc, carnați, cozonac și țuică de Crăciun; mâncăruri de post înainte de sărbători, 

mâncăruri specifice la nunți. O natură complexă și darnică, oameni primitori și integri, 

caracterizează comuna NUȘENI, ei dăinuie și vor dăinui cu tradițiile pe care le au, le pastrează și le 

transmit cu dragoste și pioșenie urmașilor. 
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6.5. Titluri onorifice acordate de către comună 

6.5.1. Titlurile onorifice acordate de comuna NUȘENI 

           Titlul onorific acordat de către comuna NUȘENI este  titlul de „Cetățean de Onoare” al 

comunei NUȘENI. 

6.5.1.1. Acordarea titlurilor 

          Acordarea titlului onorific sau a premiilor speciale se face după cum urmează: 

          Titlul se acordă, dupa caz, la inițiativa primarului, consilierilor locali, persoanelor juridice 

care desfășoara activități în domeniul/domeniile în care s-a afirmat cel propus, a unui număr de cel 

puțin 5% din populația cu drept de vot din comună, pe baza unui tabel semnat de cetățeni, care va 

sta la baza unui proiect de hotărâre promovat de primar, un consilier sau un grup de consilieri locali. 

        În vederea acordării titlului de "CETAȚEAN DE ONOARE", propunerile redactate în scris vor 

fi supuse dezbaterii comisiei de specialitate a consiliului local însoțite de fundamentarea propunerii 

venită din partea instituției, autorității, serviciului public, etc. care poate furniza informațiile 

necesare privind date biografice ale persoanei propuse și activitatea persoanei propuse, însoțite de 

raportul compartimentului de specialitate din primărie. La propunerea comisiei de specialitate și în 

urma prezentării și susținerii argumentelor acesteia, propunerile vor fi prezentate spre aprobare 

consiliului local. 

        Titlul are următoarele caracteristici: este personal, este netransmisibil, este un drept al 

titularului, are valabilitate nedeterminată. 

        În cazuri deosebite,Titlul de "CETAȚEAN DE ONOARE" se poate acorda și post mortem.  

      Criteriile pe pe baza cărora se poate acorda titlul de ˮCetăţean de onoareˮ sunt : 

- criteriul relevanței domeniului în care performează; 

- criteriul performanței; 

- criteriul reprezentării comunității locale; 

- criteriul avantajului/avantajelor comunității locale: se aplică prin acordarea unui punctaj; se au în 

vedere avantaje pentru comunitatea locală de natură: economică, a promovării imaginii și 

comunității locale. 
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         Titlul de "CETAȚEAN DE ONOARE" se poate acorda: 

a) persoanelor în viață, născute sau care au trăit în NUȘENI, cât și cetățenilor altui stat; 

b) persoanelor din țară și străinătate care prin activitatea lor în diferite domenii de activitate au 

contribuit semnificativ la dezvoltarea și modernizarea comunei NUȘENI și a imaginii acestuia; 

c) persoanele care s-au remarcat în mod deosebit în protejarea unor monumente istorice, de arta, ale 

naturii și mediului înconjurător; 

d) personalităților marcante care prin activitatea lor semnificativă  au făcut cunoscut numele 

comunei în țară și în străinătate; 

e) persoanelor care prin acțiunile lor dezinteresate (donații, acțiuni umanitare, etc) au contribuit la 

sporirea patrimoniului comunei sau la îmbunătățirea simțitoare a condițiilor de viață a cetățenilor 

comunei; 

f) persoanelor care au asigurat finanțarea unor instituții de caritate, cultură, învățământ etc. 

g) persoanelor care au dat dovada de sacrificiu în situații de grea încercare pentru oraș (incendii, 

calamități naturale, etc)sau care prin acțiunile lor au preîntâmpinat producerea de evenimente 

deosebit de grave, sau au dat dovadă de sacrificiu salvând viețile concetățenilor lor; 

h) unor foști deținuți politici sau veterani de război care prin activitatea lor au contribuit la crearea 

unei imagini pozitive a comunei în țară și în afara țării; 

i) altor persoane cu merite deosebite în domeniul economic, politic, juridic, social-cultural, 

educație, sănătate , sport, apararea drepturilor și libertăților cetățenilor, cultelor, administrației 

publice, protecția mediului, etc. 

Acordarea titlului nu este condiționată de cetățenie, naționalitate, vârstă, domiciliu, sex, religie, 

apartenență politică. 

Însemnele care atestă conferirea titlului de "CETĂȚEAN DE ONOARE" AL COMUNEI NUȘENI 

constau în: 

- diploma semnată de primar și secretar; 

Acordarea diplomei se face în cadru festiv de către primarul comunei NUȘENI. 

Cetățenii români cărora li s-a acordat titlul de "CETĂȚEAN DE ONOARE" beneficiază de 

următoarele drepturi: 

- dreptul de a lua cuvântul la ședințele consiliului local și la dezbaterea tuturor materialelor de pe 

ordinea de zi; 

- dreptul de a participa la toate manifestările desfășurate sub patronajul consiliului local și primăriei 

sau în care acestea au calitatea de coorganizator; 
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- dreptul de a participa gratuit la toate manifestările cultural-sportive organizate de instituțiile aflate 

sub autoritatea consiliului local; 

          Cetățenii altui stat cărora li s-a acordat acest titlu se bucură de toate drepturile civile și 

politice recunoscute cetățenilor români, cu excepția celor expres prevăzute de lege. 

           Aceste drepturi încetează în cazul decesului titularului sau odată cu retragerea titlului. 

 

6.5.1.2. Retragerea titlurilor onorifice 

 

            Deținătorilor titlului de "CETĂȚEAN DE ONOARE" care au suferit condamnări civile 

sau penale definitive pentru infracțiuni contra statului, crime împotriva umanității sau alte 

infracțiuni grave, li se va retrage titlul, motivat, utilizându-se aceeași procedură ca și la atribuire. 

Titlul se retrage și atunci când ulterior decernării deținătorii titlului au dosare pe rolul instanțelor 

judecătorești, în cauze care ar leza imaginea titlului sau atunci când persoana în cauză produce 

prejudicii de imagine sau de alta natură comunei sau cetățenilor acestuia. 

 

6.6. Consultarea populației 

6.6.1. Referendumul Local 

       Locuitorii comunei sau oraşului sunt consultaţi, în condiţiile legii, prin referendum, asupra 

problemelor de interes deosebit din unitatea administrativ-teritorială. 

        Problemele specifice apreciate ca fiind de interes deosebit se referă la proiecte majore de 

infrastructură, reorganizarea administrativ-teritorială, alte probleme care au un impact major asupra 

economiei sau culturii locale. 

       Referendumul local se poate organiza în toate satele şi localităţile componente ale comunei 

Nușeni ori numai în unele dintre acestea. 

6.6.2. Adunările cetățenești 

          Cetăţenii comunei Nușeni pot fi consultaţi şi prin adunări cetăţeneşti organizate pe sate. 

           Convocarea şi organizarea adunărilor cetăţeneşti se fac de către primar, la iniţiativa acestuia 
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ori a unei treimi din numărul consilierilor în funcţie. 

          Convocarea adunării cetăţeneşti se face prin aducerea la cunoştinţa publică a scopului, datei şi 

a locului unde urmează să se desfăşoare aceasta. 

           Adunarea cetățenească este valabil constituită în prezența majorităţii reprezentanţilor 

familiilor şi adoptă propuneri cu majoritatea celor prezenţi. 

          Propunerile se consemnează într-un proces-verbal şi se înaintează primarului, care le va 

supune dezbaterii consiliului local în prima şedinţa, în vederea stabilirii modalităţilor concrete de 

realizare şi de finanţare, dacă este cazul. 

          Soluţia adoptată de Consiliul local al comunrei Nușeni se aduce la cunoştinţa publică prin 

grija secretarului general al comunei Nușeni. 

Partea a IV-a Patrimoniul Unității Administrativ-Teritoriale și relațiile cu alte persoane 

juridice 

6.7. Utilizarea patrimoniului 

          Bunurile aflate în proprietatea publică a unităţii administrativ-teritoriale şi cele din 

proprietatea privată a acesteia pot fi date în administrare regiilor autonome şi instituţiilor publice, 

pot fi concesionate ori închiriate în condiţiile legii sau pot fi atribuite în folosinţă gratuită pe termen 

limitat persoanelor juridice fără scop lucrativ care desfăşoară activitate de binefacere sau de utilitate 

publică ori serviciilor publice. 

          Criteriile de atribuire vor fi stabilite punctual de către Consiliul Local al unității 

administrativ-teritoriale, cu respectarea condițiilor legale. 

         Consiliul Local hotărăște cu privire la cumpărarea unor bunuri ori la vânzarea bunurilor aflate 

în proprietatea privată a unităţii administrativ-teritoriale, în condiţiile legii, și stabilește criteriile 

pentru aceste achiziții sau vânzări. 

        Vânzarea, concesionarea şi închirierea se fac prin licitaţie publică, potrivit prevederilor legale.  



6.8. Cooperarea cu alte persoane juridice române sau din străinătate 

 

 

          În condiţiile legii, consiliul local poate hotărî cooperarea sau asocierea cu persoane juridice 

române ori străine, cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi parteneri sociali, în vederea finanţării 

şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local, precum şi 

stabilirea unor relaţii de parteneriat cu unităţi administrativ-teritoriale similare din alte ţări 

          De asemenea, consiliul local poate hotărî cooperarea sau asocierea cu alte autorităţi ale 

administraţiei publice locale din ţară sau din străinătate, precum şi aderarea la asociaţii naţionale şi 

internaţionale ale autorităţilor administraţiei publice locale, în  vederea promovării unor interese 

comune. Consiliul local al comunei NUȘENI prin hotărâre, a aprobat aderarea Comunei NUȘENI 

la: 

 

 

Nr. Crt. Denumire persoană juridică 

1 Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bichigel-Idieciu 

2 Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Servicii de Alimentare cu Apă si de 

Canalizare în județul Bistrița-Năsăud. 

3 Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrală a Deșeurilor 

Municipale în județul Bistrița-Năsăud. 

4 Asociația „ GAL ”Țara Năsăudului 

5 Filiala Județeană Bistrița-Năsăud a Asociației Comunelor din România. 

 

 

 

          Consiliul local NUȘENI are iniţiativa în atribuirea şi schimbarea denumirilor unor instituţii 

publice de interes local, a străzilor şi altor obiective locale, pe care le înaintează organelor abilitate 
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de lege pentru aprobare. 

         Însemnele specifice localităţii NUȘENI şi utilizarea acestora se stabilesc în condiţiile legii. 

         Adoptarea şi modificarea Statutului comunei NUȘENI se face prin hotărârea Consiliului Local 

NUȘENI cu votul majorităţii consilierilor locali în funcţie. 

 

 

 



  


