
 
 

         
               ROMÂNIA 
JUDEŢUL BISTRIŢA – NĂSĂUD 
PRIMĂRIA COMUNEI NUȘENI 
               PRIMAR 

 
 
 
 

DISPOZIŢIE 
privind convocarea Consiliului local al comunei Nușeni  în şedinţa ordinară din 

data de 2 noiembrie 2020, ora 12,00 
 
 
 
 
 
 
  Primarul comunei Nuşeni, 
 
 

         Având în vedere: 
 

- referatul nr.A.8/5291 din 28.10.2020, întocmit de secretarul  general al 
comunei Nușeni, cu privire la convocarea Consiliului local al comunei Nușeni 
în şedinţa ordinară din data de 02 noiembrie 2020, ora 12,00; 

- prevederile Hotărârii Consiliului local al comunei Nuşeni nr.28 din 
30.09.2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 
Consiliului local al comunei Nuşeni; 

       
             În temeiul prevederilor art.134 alin.1, alin.2, alin.3 lit.a, alin.5, art.135, art.155 
alin.1 lit.e, art.196 alin.1 lit.b, art.197 alin.1  din Ordonanța de Urgență a Guvernului 
României nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările și completările 
ulterioare, 
 
 
 

DISPUN: 
 
 



              ARTICOL UNIC. Se convoacă Consiliului local al comunei Nușeni în şedinţă 
ordinară în data de 2 noiembrie 2020, ora 12,00 care va avea loc în sala de şedinţe a 
Primăriei comunei Nușeni, cu următoarea ordine de zi: 
 

 
 
 
 

1. Depunerea jurământului de către consilierii locali, care au fost validați prin 
Încheierea Civilă nr.1182/CC/2020 pronunțată de Judecătoria Beclean în 
Dosarul nr.2882/186/2020. 

2. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință care va conduce 
ședințele Consiliului local al comunei Nușeni, pe o perioadă de 3 luni.Proiect 
iniţiat de primar. 

3. Proiect de hotărâre privind alegerea şi organizarea comisiilor de specialitate ale 
Consiliului local al comunei Nușeni.  Proiect inițiat de primar. 

4. Proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarului comunei Nușeni. Proiect 
inițiat de primar. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și 
funcționare al Consiliului local al comunei Nușeni.Proiect iniţiat de primar. 

6. Proiect de hotărâre privind  stabilirea taxelor speciale, datorate de persoanele 
fizice şi juridice din comuna NUȘENI, în anul 2021. Proiect inițiat de primar. 

7. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului comunei Nușeni în 
Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru 
gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița – Năsăud.  
Proiect iniţiat de primar. 

8. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii 
publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Nușeni, începând cu data de 01.11.2020 .Proiect inițiat de 
primar. 

9. Proiect de hotărâre privind  desemnarea reprezentantului Consiliului local al 
comunei Nușeni care va face parte din Consiliul de Administraţie al Şcolii 
Gimnaziale Nușeni.Proiect inițiat de primar. 

10. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului de măsuri pentru gospodărirea 
localităţilor comunei Nușeni, pentru anul 2021.Proiect inițiat de primar. 

11. Proiect de hotărâre 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.Proiect inițiat de primar. 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni de interes local, 
pentru anul 2021.Proiect inițiat de primar. 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea activităţilor ce vor fi efectuate de 
cetăţenii sancţionaţi cu prestarea unei activităţi în folosul comunităţii în 
comuna Nușeni, în anul 2021  Proiect inițiat de primar. 



14. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale datorate de 
persoanele fizice şi juridice din comuna Nușeni, în anul 2021   Proiect inițiat 
de primar. 

15. Diverse 
 
 
 
                          PRIMAR, 
                         IOAN MUREŞAN 
  
                                                                      CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                    SECRETAR GENERAL , 
                                                            ADRIANA  - GABRIELA IRIMIEȘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nușeni la ______________ 
Nr._______ 
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               ROMÂNIA 
JUDEŢUL BISTRIŢA – NĂSĂUD 
PRIMĂRIA COMUNEI NUȘENI 

Nr.A.8/5291 din 28.10.2020. 
 
 

 
REFERAT 

privind convocarea Consiliului local al comunei Nușeni  în şedinţa ordinară din 
data de 2 noiembrie 2020, ora 12,00 

 
         Având în vedere: 
 
 

- prevederile Hotărârii Consiliului local al comunei Nuşeni nr.28 din 
30.09.2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 
Consiliului local al comunei Nuşeni; 

-  prevederile art.134 alin.1, alin.2, alin.3 lit.a, alin.5, art.135, art.155 alin.1 lit.e, 
art.196 alin.1 lit.b, art.197 alin.1  din Ordonanța de Urgență a Guvernului 
României nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările și 
completările ulterioare, 

 
 

PROPUN: 
 

 
 

- Convocarea Consiliului local al comunei Nuşeni în şedinţă ordinară în data de 
02 noiembrie 2020, ora 12,00 care va avea loc în sala de şedinţe a Primăriei 
comunei Nuşeni.  
                                                                              

 
SECRETAR GENERAL, 

ADRIANA  - GABRIELA IRIMIEȘ 
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