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  JUDEŢUL BISTRIŢA – NĂSĂUD 

 COMUNA NUȘENI  

 CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea Hotărârii Consiliului local al comunei Nușeni nr.63 din 

02.11.2020 aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al 

Consiliului local al comunei Nușeni 

 

 

 

                 Consiliul local al comunei Nușeni întrunit în şedinţa ordinară din data de 

16.12.2020, în prezenţa a 11 consilieri,  

 

              Având în vedere: 

 

- referatul de aprobare a primarului comunei Nușeni, înregistrat cu nr.A.7/5893 

din 27.11.2020; 

- raportul nr.A.7/5894 din 27.11.2020 ,întocmit de către doamna Irimieș 

Adriana-Gabriela, având funcția de secretar general al comunei Nușeni, cu 

privire la modificarea Hotărârii Consiliului local al comunei Nușeni nr.63 din 

02.11.2020 aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al 

Consiliului local al comunei Nușeni; 

- avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului local Nușeni pentru 

buget finanțe ,urbanism,amenajarea teritoriului și protecția 

mediului,administrarea domeniului public și privat, înregistrat cu nr.A.7/6233 

din 15.12.2020; 

- avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului local Nușeni,juridică  

protecție  socială și apărarea drepturilor omului, înregistrat cu nr.A.7/6227 din 

15.12.2020; 

- avizul favorabil al  comisiei de specialitate a Consiliului local Nușeni pentru 

sănătate,învățământ,cultură,culte,sport,turism,integrare europeană și relații 

externe, înregistrat cu nr.A.7/6239 din 15.12.2020; 

 

 

 

 



    În conformitate cu: 

 

-  prevederile Ordinului Prefectului județului Bistrița – Năsăud nr.280 din 21.10.2020 

privind constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului local al 

comunei Nușeni; 

- prevederile Încheierii Civilă a Judecătoriei  Beclean nr. 1122/CC/2020 privind 

validarea sau, după caz, invalidarea mandatelor consilierilor locali; 

- prevederile Încheierii Civilă nr.1182/CC/2020 pronunțată de Judecătoria Beclean în 

Dosarul nr.2882/186/2020, având ca obiect validare mandate supleanți în cadrul 

Consiliului local al comunei Nușeni; 

 

            În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.a, alin.(3) lit. a, art.139 alin.(3) lit.,,i,, 

,art.196 alin.(1) lit.a, art.197 alin.(1), alin.(2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare, 

 

 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 

         Art.I.  După alineatul (5) al articolului 14 din Anexa nr.1 la Hotărârea 

Consiliului local al comunei Nușeni nr.63 din 02.11.2020 aprobarea Regulamentului 

de organizare și funcționare al Consiliului local al comunei Nușeni, se introduce un 

nou alineat (6) cu următorul cuprins: 

 

,, Art.14...... (6) În situaţii excepţionale, constatate de către autorităţile abilitate, 

precum epidemii, pandemii, fenomene naturale extreme, cutremure., acte de terorism 

şi alte situaţii similare, şedinţele comisiilor de specialitate ale Consiliului local al 

comunei Nuşeni se pot desfăşura prin mijloace electronice, aflate la dispoziţia 

consilierilor locali, respectiv e-mail,WHATS APP, SMS .Rezultatul votului/avizul va 

fi transmis anterior desfăşurării şedinţei consiliului local prin mijloace electronice 

aflate la dispoziţia consilierilor locali, respectiv e-mail WHATS APP, SMS,către 

secretarul general al comunei Nuşeni, care asigură transmiterea acestuia către 

consilierii locali şi iniţiatori, cel mai târziu în ziua şedinţei, anterior aprobării ordinii 

de zi.” 

        Art.II. După alineatul (11) al articolului 24 din Anexa nr.1 la Hotărârea 

Consiliului local al comunei Nușeni nr.63 din 02.11.2020 aprobarea Regulamentului 

de organizare și funcționare al Consiliului local al comunei Nușeni, se introduce un 

nou alineat (12) cu următorul cuprins: 

   ,, Art.24..... (12) În situaţii excepţionale constatate de către autorităţile abilitate, 

precum epidemii, pandemii, fenomene naturale extreme, cutremure., acte de terorism 

şi alte situaţii similare,în care şedinţele Consiliului local al comunei Nuşeni şi ale 



comisiilor de specialitate se desfăşoară prin mijloace electronice, respectiv e-

mail,WHATS APP, SMS,avizul comisiei de specialitate se transmite secretarului 

geneal al comunei Nuşeni, prin mijloace electronice, respectiv e-mail,WHATS APP, 

SMS.în acelaşi mod se înaintează avizul către consilierii locali şi iniţiatori, după caz, 

cel mai târziu în ziua şedinţei, anterior aprobării ordinii de zi”. 

       Art.III.După art.26 din  Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului local al comunei 

Nușeni nr.63 din 02.11.2020 aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare 

al Consiliului local al comunei Nușeni, se introduce un nou alineat (6) cu următorul 

cuprins, se introduce un nou articol 26
^  

1 cu următorul cuprins: 

 

       ,, Art. 26
^ 

1 (1) În situaţii excepţionale, constatate de către autorităţile abilitate, 

precum epidemii, pandemii, fenomene naturale extreme, cutremure., acte de terorism 

şi alte situaţii similare, şedinţele Consiliului local al comunei Nuşeni se pot desfăşura 

prin mijloace electronice, respectiv e-mail,WHATS APP, SMS, cu respectarea 

procedurii prevăzute la art.26. 

                        (2) În situațiile prevăzute la alin.(1), participarea cetățenilor cu 

domiciliul sau reședința în comuna Nușeni, precum și a persoanelor prevăzute la 

art.26 alin.(4) din prezentul regulament, la ședințele Consiliului local al comunei 

Nușeni și posibilitatea acestora de a lua cuvântul fără drept de vot la punctele înscrise 

pe odinea de zi a  ședinței, se realizează prin accesul în sala de ședință, într-un spațiu 

special amenajat”. 

      Art.IV După alineatul (6) al articolului 27 din Anexa nr.1 la Hotărârea 

Consiliului local al comunei Nușeni nr.63 din 02.11.2020 aprobarea Regulamentului 

de organizare și funcționare al Consiliului local al comunei Nușeni, se introduce un 

nou alineat (6) cu următorul cuprins, se introduce un nou alineat 6
^  

1 cu următorul 

cuprins: 

     ,, Art.27 ...... 6
^  

1 În situaţii excepţionale în care şedinţele Consiliului local al 

comunei Nuşeni şi ale comisiilor de specialitate se desfăşoară prin mijloace 

eelectronice, votul deshis al consilierilor locali se exprimă prin vot electronic prin 

mijloacele electronice, respectiv e-mail,WHATS APP, SMS.” 

      Art.V Celelalte prevederi din Hotărârea Consiliului local al comunei Nușeni 

nr.63 din 02.11.2020 aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al 

Consiliului local al comunei Nușeni rămân nemodificate. 

     Art.VI Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează  consilierii 

locali din cadrul Consiliului local al comunei Nușeni. 

     Art.VII Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 

alin.(3) lit.i din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

administrativ,cu modificările și completările ulterioare,cu un număr de 11 voturi 

,,pentru” din totalul de 11 consilieri locali prezenți la ședință. 

      Art.VIII  Prezenta hotărâre se comunică de către doamna Irimieş Adriana – 

Gabriela, care ocupă funcția de secretar general al  comunei Nușeni cu: 

 



- primarul comunei Nușeni – domnul Ioan Mureșan; 

- Instituţia Prefectului – judeţul Bistriţa – Năsăud; 

- consilierii locali din cadrul Consiliului local al comunei Nușeni. 

 

 

 

 

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

             LIVIU RUSAN                                               CONTRASEMNEAZĂ, 

           SECRETAR GENERAL 

                                                                           ADRIANA – GABRIELA IRIMIEȘ 
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