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JUDEŢUL BISTRIŢA – NĂSĂUD 

PRIMĂRIA COMUNEI NUȘENI 
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DISPOZIŢIE 

privind convocarea Consiliului local al comunei Nușeni  în şedinţa  ordinară din 

data de 22 ianuarie  2021, ora 15,00 

 

 

 

 

  Primarul comunei Nuşeni, 

 

 

 

         Având în vedere: 

 

 

- referatul nr.A.8/285 din 15.01.2021, întocmit de secretarul  general al 

comunei Nușeni, cu privire la convocarea Consiliului local al comunei Nușeni 

în şedinţa ordinară din data de 22 ianuarie 2021, ora 15,00; 

- prevederile Hotărârii Consiliului local al comunei Nuşeni nr.63 din 

02.11.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 

Consiliului local al comunei Nuşeni,completată prin Hotărârea Consiliului 

local al comunei Nuşeni nr.90 din 16.12.2020; 

       

 

 

 

 

             În temeiul prevederilor art.134 alin.1, alin.2, alin.3 lit.b, 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 

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

 

 

 

 



 

 

DISPUN: 

 

              ARTICOL UNIC. Se convoacă Consiliul local al comunei Nușeni în şedinţă de 

îndată în data de 22 ianuarie 2021, ora 15,00 care va avea loc în sala de şedinţe a 

Primăriei comunei Nușeni, cu următoarea ordine de zi: 

 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a 

riscurilor la nivelul comunei Nușeni, pentru anul 2021.Proiect iniţiat de 

primar. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului 

bugetului local al comunei Nuşeni, pe trimestrul IV al anului 2020. Proiect 

iniţiat de primar. 

3. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al 

comunei Nuşeni nr.64 din 02.11.2021 privind  stabilirea taxelor speciale, 

datorate de persoanele fizice şi juridice din comuna NUȘENI, în anul 

2021. Proiect iniţiat de primar. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a comunei 

Nușeni pentru perioada 2021-2027. Proiect iniţiat de primar. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual al achizițiilor 

publice, la nivelul comunei Nușeni, pentru anul 2021. Proiect iniţiat de 

primar. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de 

învăţământ preuniveristar de stat de pe raza comunei Nuşeni, în anul şcolar 

2021-2022. Proiect iniţiat de primar. 

7. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării, 

Lucrărilor Publice şi Administraţiei, prin Compania Naţională de Investiţii 

,,C.N.I.” S.A., a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea 

executării obiectivului de investiţii ,, Reabilitare, modernizare şi extindere 

clădire de interes public-sediul Primăiei comunei Nuşeni, din localitatea 

Nuşeni, nr.37, comuna Nuşeni, judeţul Bistriţa – Năsăud”. Proiect iniţiat de 

primar. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Comunei Nușeni în 

calitate de solicitant în cadrul proiectului “Infrastructură TIC pentru o 

educație a viitorului în Comuna Nușeni”. Proiect iniţiat de primar. 

9. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al 

comunei Nuşeni nr.66 din 02.11.2020  aprobarea Planului de măsuri pentru 

gospodărirea localităţilor comunei Nușeni, pentru anul 2021. Proiect iniţiat 

de primar. 

10. Proiect de hotărâre privind desemnarea comisiei de analiza,verificare si 

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



închiriere a pajiştilor proprietate a comunei Nușeni, în anul 2021. Proiect 

iniţiat de primar. 

11. Prezentarea rapoartelor de activitate ale consilierilor locali care face parte 

din Consiliul local al comunei Nuşeni, pentru anul 2020 .     

12. Prezentarea raportului privind analiza capacității de apărare împotriva 

incendiilor la nivelul comunei Nușeni, pe semestrul II al anului 2020. 

13. Prezentarea raportului privind protecția civilă, la nivelul comunei Nușeni, 

pe semestrul II al anului 2020. 

14. Prezentarea raportului privind modul de completare a registrului agricol, pe 

semestrul II al anului 2020. 

15. Prezentarea raportului privind  activitatea aistenților personali, angajați în 

cadrul Primăriei comunei Nușeni, desfășurată în semestrul II al anului 2020. 

16. Diverse. 

 

 

                          PRIMAR, 

                         IOAN MUREŞAN 

  

                                                                      CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                    SECRETAR GENERAL , 

                                                            ADRIANA  - GABRIELA IRIMIEȘ 
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               ROMÂNIA 

JUDEŢUL BISTRIŢA – NĂSĂUD 

PRIMĂRIA COMUNEI NUȘENI 

Nr.A.8/285 din 15.01.2021. 

 

 

 

REFERAT 

privind convocarea Consiliului local al comunei Nușeni  în şedinţa ordinară din 

data de 22 ianuarie 2021, ora 15,00 

 

         Având în vedere: 

 

- prevederile Hotărârii Consiliului local al comunei Nuşeni nr.63 din 

02.11.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 

Consiliului local al comunei Nuşeni,completată prin Hotărârea Consiliului 

local al comunei Nuşeni nr.90 din 16.12.2020; 

- prevederile art.134 alin.1, alin.2, alin.3 lit.b, 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 

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

ulterioare, 

 

 

 

 

PROPUN: 

 

-Convocarea Consiliului local al comunei Nușeni în şedinţă de îndată în data de 22 

ianuarie 2021, ora 15,00 care va avea loc în sala de şedinţe a Primăriei comunei Nușeni, 

cu următoarea ordine de zi: 

 

 

                                                                              

 

SECRETAR GENERAL, 

ADRIANA  - GABRIELA IRIMIEȘ 
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