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              ROMÂNIA 

JUDEŢUL BISTRIŢA –NĂSĂUD 

CONSILIUL LOCAL NUȘENI 

 

                                              PROCES – VERBAL 

 

                Încheiat astăzi 27.11.2020 în şedinţa extraordinară a Consiliului local al comunei 

Nușeni. 

               La şedinţa extraordinară din data de 27.11.2020 participă 11 consilieri locali, 

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

comunei Nușeni. 

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

dispoziţia primarului comunei Nușeni nr.155 din 20.11.2020. 

             Domnul președinte de ședință – Rusan Liviu face prezenţa consilierilor. Din 

numărul total de 11 consilieri în funcţie, la şedinţă sunt prezenţi 11 consilieri şi anume: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Şedinţa fiind legal constituită domnul președinte de ședință Rusan Liviu,declară 

deschise lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului local al comunei Nușeni din data de 

27.11.2020. 

            Domnul președinte de ședință Rusan Liviu, supune atenţiei ordinea de zi care 

cuprinde următoarele puncte: 

 

1. Depunerea jurământului de către doamna Pătraș Simona – Melania. 

 Numele si prenumele consilierului Semnătura 

1 Jarda Niculina  

2 Bucșa Ilie  

3 Pop Luca Ioan  

4 Mărcan Doru -Florin  

5 Vereș Lucian-Vasile  

6 Tofan Vasile  

7 Debreczeni Vasile   

8 Rusan Liviu  

9 Szollosi Gheorghe  

11 Țopan Marinel  

11 Pătraș Simona Melania  
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2. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local Nușeni nr.61 

din 02.11.2020 privind alegerea şi organizarea comisiilor de specialitate ale 

Consiliului local al comunei Nușeni. Proiect inițiat de primar. 

3. Proiect de hotărâre privind înregistrarea Primăriei comunei Nușeni în sistemul 

electronic de plată online a impozitelor și taxelor locale – GHIŞEUL.RO.   Proiect 

inițiat de primar. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificărilor tehnice și implicațiilor lor 

financiare apărute în cadrul achizitiei care are ca obiect: “EXTINDERE PARC SI 

REACTUALIZARE DOCUMENTATIE PARC IN LOCALITATEA NUSENI, 

JUD. BISTRITA-NASAUD”. Proiect inițiat de primar. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificărilor tehnice și implicațiilor lor 

financiare apărute în cadrul achizitiei care are ca obiect: “CONSTRUIRE BAZĂ 

SPORTIVĂ ÎN LOCALITATEA NUŞENI, COMUNA NUŞENI, JUDEŢUL 

BISTRIŢA-NĂSĂUD”. Proiect inițiat de primar. 

6. Proiect de hotărâre privind  modul de întocmire a Registrului Agricol la nivelul 

comunei Nușeni pentru anul 2021. Proiect inițiat de primar.  

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului de măsuri pentru eficientizarea 

înscrierii datelor în Registrele Agricole ale comunei Nușeni pentru anul 2021 . 

Proiect inițiat de primar.  

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului local de acțiune pentru protecția 

apelor împotriva poluării cu nitrați proveniți din surse agricole la nivelul comunei 

Nușeni pentru anul 2021. Proiect inițiat de primar. 

9.  Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetului 

local al comunei Nușeni pe trimestrul III al anului 2020. Proiect inițiat de primar. 

10. Proiect de hotărâre privind stabilirea indemnizaţiei lunare de care beneficiază 

consilierii locali pentru participarea la şedinţele Consiliului Local al comunei 

Nuşeni. Proiect inițiat de primar. 

 

 

        Domnul primar Ioan Mureșan – Propunem suplimentarea ordinii de zi cu 

următoarele proiecte de hotărâri: 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanţie 

bancară IG173301016 din 06.10.2017 în valoare de 1.815.600,00 lei de la 

Fondul de Garantare a Creditului Rural – IFN S.A. pentru finantarea 

obiectivelor de investitii  derulate prin FEADR masura 4.3. Proiect inițiat de 

primar. 

2. 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 01.12.2020. Proiect inițiat de 

primar. 
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        Doamna secretar general al comunei Nuşeni – Irimieş Adriana – Gabriela – 

Potrivit art.135 alin.(8) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvenrului nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, suplimentarea ordinii 

de zi se aprobă numai pentru probleme urgente cu majoritate simplă. 

 

 

 

 

Domnul președinte de ședință Rusan Liviu - supune la vot ordinea de zi a şedinţei 

extraordinare a Consiliului local al comunei Nușeni din data de 27.11.2020 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- Depunerea jurământului de 

către doamna Pătraș Simona – Melania. 

       Doamna Pătraș Simona – Melania depune jurământul. 

 

          Se trece la discutarea punctului 2 aflat pe ordinea de zi- Proiect de hotărâre privind 

modificarea Hotărârii Consiliului local Nușeni nr.61 din 02.11.2020 privind alegerea şi 

organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al 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 absolută. 

           Se solicită avizele comisiilor de specialitate.       

            Doamna Jarda Niculina 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 – 5 voturi ,, pentru” 

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

Nușeni,juridică  protecție  socială și apărarea drepturilor omului – aviz favorabil - 4 voturi 

,,pentru”. 

            Doamna Pătraș Simona –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”.   

           Domnul preşedinte de şedinţă Rusan Liviu– Intervenţii vă rog ?       

            Domnul preşedinte de şedinţă Rusan Liviu -  Nu sunt 

            Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 11 voturi ,,pentru” din totalul 

de 11 consilieri locali prezenţi la ședință. 

  

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

înregistrarea Primăriei comunei Nușeni în sistemul electronic de plată online a impozitelor 

și taxelor locale – GHIŞEUL.RO. Proiect inițiat de primar. 
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            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 avizele comisiilor de specialitate.       

            Doamna Jarda Niculina 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 – 5 voturi ,, pentru” 

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

Nușeni,juridică  protecție  socială și apărarea drepturilor omului – aviz favorabil - 4 voturi 

,,pentru”. 

            Doamna Pătraș Simona –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”.   

           Domnul preşedinte de şedinţă Rusan Liviu– Intervenţii vă rog ?       

            Domnul preşedinte de şedinţă Rusan Liviu -  Nu sunt 

            Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 11 voturi ,,pentru” din totalul 

de 11 consilieri locali prezenţi la ședință. 

 

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

aprobarea modificărilor tehnice și implicațiilor lor financiare apărute în cadrul achizitiei 

care are ca obiect: “EXTINDERE PARC SI REACTUALIZARE DOCUMENTATIE 

PARC IN LOCALITATEA NUSENI, JUD. BISTRITA-NASAUD”. 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 avizele comisiilor de specialitate.       

            Doamna Jarda Niculina 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 – 5 voturi ,, pentru” 

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

Nușeni,juridică  protecție  socială și apărarea drepturilor omului – aviz favorabil - 4 voturi 

,,pentru”. 

            Doamna Pătraș Simona –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”.   

           Domnul preşedinte de şedinţă Rusan Liviu– Intervenţii vă rog ?       

            Domnul preşedinte de şedinţă Rusan Liviu -  Nu sunt 

            Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 11 voturi ,,pentru” din totalul 

de 11 consilieri locali prezenţi la ședință. 

 

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

aprobarea modificărilor tehnice și implicațiilor lor financiare apărute în cadrul achizitiei 
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care are ca obiect: “CONSTRUIRE BAZĂ SPORTIVĂ ÎN LOCALITATEA NUŞENI, 

COMUNA NUŞENI, JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD”. 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 avizele comisiilor de specialitate.       

            Doamna Jarda Niculina 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 – 5 voturi ,, pentru” 

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

Nușeni,juridică  protecție  socială și apărarea drepturilor omului – aviz favorabil - 4 voturi 

,,pentru”. 

            Doamna Pătraș Simona –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”.   

           Domnul preşedinte de şedinţă Rusan Liviu– Intervenţii vă rog ?       

            Domnul preşedinte de şedinţă Rusan Liviu -  Nu sunt 

            Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 11 voturi ,,pentru” din totalul 

de 11 consilieri locali prezenţi la ședință. 

 

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

modul de întocmire a Registrului Agricol la nivelul comunei Nușeni pentru anul 2021.  

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 avizele comisiilor de specialitate.       

            Doamna Jarda Niculina 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 – 5 voturi ,, pentru” 

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

Nușeni,juridică  protecție  socială și apărarea drepturilor omului – aviz favorabil - 4 voturi 

,,pentru”. 

            Doamna Pătraș Simona –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”.   

           Domnul preşedinte de şedinţă Rusan Liviu– Intervenţii vă rog ?       

            Domnul preşedinte de şedinţă Rusan Liviu -  Nu sunt 

            Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 11 voturi ,,pentru” din totalul 

de 11 consilieri locali prezenţi la ședință. 
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            Se trece la discutarea punctului 7 aflat pe ordinea de zi- Proiect de hotărâre privind  

aprobarea programului de măsuri pentru eficientizarea înscrierii datelor în Registrele 

Agricole ale comunei Nușeni pentru anul 2021.  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 avizele comisiilor de specialitate.       

            Doamna Jarda Niculina 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 – 5 voturi ,, pentru” 

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

Nușeni,juridică  protecție  socială și apărarea drepturilor omului – aviz favorabil - 4 voturi 

,,pentru”. 

            Doamna Pătraș Simona –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”.   

           Domnul preşedinte de şedinţă Rusan Liviu– Intervenţii vă rog ?       

            Domnul preşedinte de şedinţă Rusan Liviu -  Nu sunt 

            Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 11 voturi ,,pentru” din totalul 

de 11 consilieri locali prezenţi la ședință. 

 

           Se trece la discutarea punctului 8 aflat pe ordinea de zi- Proiect de hotărâre privind 

aprobarea planului local de acțiune pentru protecția apelor împotriva poluării cu nitrați 

proveniți din surse agricole la nivelul comunei Nușeni pentru anul 2021.  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 avizele comisiilor de specialitate.       

            Doamna Jarda Niculina 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 – 5 voturi ,, pentru” 

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

Nușeni,juridică  protecție  socială și apărarea drepturilor omului – aviz favorabil - 4 voturi 

,,pentru”. 

            Doamna Pătraș Simona –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”.   

           Domnul preşedinte de şedinţă Rusan Liviu– Intervenţii vă rog ?       

            Domnul preşedinte de şedinţă Rusan Liviu -  Nu sunt 

            Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 11 voturi ,,pentru” din totalul 

de 11 consilieri locali prezenţi la ședință  
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            Se trece la discutarea punctului 9 aflat pe ordinea de zi- Proiect de hotărâre privind 

aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetului local al comunei Nușeni pe 

trimestrul III al anului 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 avizele comisiilor de specialitate.       

            Doamna Jarda Niculina 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 – 5 voturi ,, pentru” 

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

Nușeni,juridică  protecție  socială și apărarea drepturilor omului – aviz favorabil - 4 voturi 

,,pentru”. 

            Doamna Pătraș Simona –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”.   

           Domnul preşedinte de şedinţă Rusan Liviu– Intervenţii vă rog ?       

            Domnul preşedinte de şedinţă Rusan Liviu -  Nu sunt 

          Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 11 voturi ,,pentru” din totalul 

de 11 consilieri locali prezenţi la ședință . 

 

            Se trece la discutarea punctului 10 aflat pe ordinea de zi- Proiect de hotărâre 

privind stabilirea indemnizaţiei lunare de care beneficiază consilierii locali pentru 

participarea la şedinţele Consiliului Local al comunei Nuşeni.  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 avizele comisiilor de specialitate.       

            Doamna Jarda Niculina 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 – 5 voturi ,, pentru” 

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

Nușeni,juridică  protecție  socială și apărarea drepturilor omului – aviz favorabil - 4 voturi 

,,pentru”. 

            Doamna Pătraș Simona –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”.   

           Domnul preşedinte de şedinţă Rusan Liviu– Intervenţii vă rog ?       

            Domnul preşedinte de şedinţă Rusan Liviu -  Nu sunt 

            Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 11 voturi ,,pentru” din totalul 

de 11 consilieri locali prezenţi la ședință . 
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             Se trece la discutarea punctului 11 aflat pe ordinea de zi- Proiect de hotărâre 

privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție bancară IG173301016 din 

06.10.2017 în valoare de 1.815.600,00 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural –

IFN S.A. pentru finanțarea obiectivelor de investiții derulate prin FEADR măsura 4.3.  

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 avizele comisiilor de specialitate.       

            Doamna Jarda Niculina 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 – 5 voturi ,, pentru” 

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

Nușeni,juridică  protecție  socială și apărarea drepturilor omului – aviz favorabil - 4 voturi 

,,pentru”. 

            Doamna Pătraș Simona –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”.   

           Domnul preşedinte de şedinţă Rusan Liviu– Intervenţii vă rog ?       

            Domnul preşedinte de şedinţă Rusan Liviu -  Nu sunt. 

            Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 11 voturi ,,pentru” din totalul 

de 11 consilieri locali prezenţi la ședință . 

 

            Se trece la discutarea punctului 12 aflat pe ordinea de zi- 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 

01.12.2020.  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 avizele comisiilor de specialitate.       

            Doamna Jarda Niculina 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 – 5 voturi ,, pentru” 

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

Nușeni,juridică  protecție  socială și apărarea drepturilor omului – aviz favorabil - 4 voturi 

,,pentru”. 

            Doamna Pătraș Simona –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”.   

           Domnul preşedinte de şedinţă Rusan Liviu– Intervenţii vă rog ?       

            Domnul preşedinte de şedinţă Rusan Liviu -  Nu sunt 
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            Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 11 voturi ,,pentru” din totalul 

de 11 consilieri locali prezenţi la ședință           

        

           Nemaifiind alte probleme domnul preşedinte de şedinţă Rusan Liviu declară închise 

lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului local al comunei Nușeni din data de 

27.11.2020. 

 

 

 

 

 

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

         RUSAN LIVIU                                  SECRETAR GENERAL 

                                                             ADRIANA- GABRIELA  IRIMIEȘ 
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