
        R O M Â N I A                                                                             

    JUDEŢUL BISTRIŢA -NĂSĂUD 

       CONSILIUL LOCAL 

          COMUNA NUŞENI 

 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea asocierii comunei Nuşeni, județul Bistriţa - Năsăud cu comuna 

Sânmartin, județul Cluj, în cadrul  

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „NUȘENI-SÂNMARTIN” 

 

 

 

 Consiliul local al comunei Nuşeni s-a întrunit în şedinţă ordinară din data de 

30.07.2021 , în prezența unui număr de 11 consilieri; 

 

 Având in vedere : 

 

-  referatul de aprobare a primarului comunei Nuşeni, înregistrat cu nr.A.7/4084 din 

26.07.2021; 

- raportul nr.4079  din 26.07.2021 întocmit de secretarul general al comunei Nuşeni , 

cu privire la aprobarea asocierii comunei Nuşeni, județul Bistriţa - Năsăud cu 

comuna Sânmartin, județul Cluj, în cadrul ,,Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

„NUȘENI-SÂNMARTIN”; 

- avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului local Nuşeni pentru buget 

finanțe ,urbanism,amenajarea teritoriului și protecția mediului,administrarea 

domeniului public și privat, înregistrat cu nr.4156 din 29.07.2021; 

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

protecție  socială și apărarea drepturilor omului, înregistrat cu nr.4146 din 

29.07.2021; 

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

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

înregistrat cu nr.4136 din 29.07.2021; 

 

În conformitate cu:  

 

- procesul verbal nr. 4080/1017/26.07.2021,încheiat la Primăria comunei Nușeni, cu 

ocazia demarării procedurilor de constituire a  Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

„NUȘENI-SÂNMARTIN; 

- Dovada disponibilității  denumirii   asociației făcută la Ministerul Justiției și înregistrată 

sub numărul 191737/14.07.2021 ; 

-prevederile art.10 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985 şi ratificată prin Legea nr.199/1997; 

-prevederile art.4-art.14 din Ordonanţa Guvernului  nr.  26/2000 cu privire la asociaţii şi 

fundaţii , cu modificarile si completarile ulterioare ; 

 - prevederile  Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările si 

completările ulterioare; 

-prevederile art. 7  din  Legea 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 



publică cu modificarile si completarile ulterioare ; 

- prevederile Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ ; 

- prevederile art.10  alin.(3)  din Legea 51/2006, republicată, Legea serviciilor comunitare 

de utilităţi publice, cu ,modificările şi completările ulterioare ; 

 

 

     În temeiul prevederilor art.89-art,94, art.129 alin.(2) li.,,e », alin.(9) lit.,,c », art.139 

alin.(3) lit.,,f », art.196 alin.(1) lit.,,a”, art.197 alin.(1) și alin.(2), din Ordonanţa de 

Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

completărilezlterioare, 

 

 

  

HOTĂRĂŞTE 

 

 

Art.1.- Se aprobă asocierea  comunei Nuşeni, judeţul Bistriţa-Năsăud prin Consiliu local 

al comunei Nuşeni, cu comuna Sânmartin, judeţul Cluj, în cadrul  Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară „NUŞENI-SÂNMARTIN”, persoană juridică de drept român, în vederea 

participării în comun la pregătirea şi promovarea  proiectelor pentru modernizarea si  

îmbunataţirea infrastructurii de interes local , zonale la toate nivelurile si obtinerea de 

finantari interne si externe (europene ,nerambursabile si autohtone,rambursabile  ) pentru 

realizarea scopului propus .         

 Art.2.-Se aprobă proiectul de  Act constitutiv al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

„NUŞENI-SÂNMARTIN, prevazut în Anexa nr. 1, care face parte integranta din preenta 

hotărâre. 

Art.3.-Se aprobă proiectul de  Statut al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

,,NUŞENI-SÂNMARTIN„   prevăzut  în  Anexa nr. 2, care face parte integranta din 

prezenta hotărâre. 

 Art.4. –Asociaţia  de Dezvoltare Intercomunitară „NUŞENI-SÂNMARTIN”, va avea 

sediul în România,judetul Bistrita  - Nasaud,comuna Nuşeni , localitatea Nuşeni, nr. 37  şi 

un patrimoniu  de 2.400 lei. 

Art.5.-În vederea constituirii patrimoniului noii asociaţii, Consiliul Local al comunei 

Nuşeni  alocă suma în cuantum de 1200 lei . 

Art.6.- (1)Se împuterniceste domnul, primar al comunei Nuşeni, judeţul Bistriţa - Năsăud, 

să semneze în numele si pe seama Consiliului Local al comunei Nuşeni, Actul constituitv 

şi Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „NUŞENI-SÂNMARTIN. 

          (2) Se împuterniceşte domnul Mureșan Ioan, primar al comunei Nuşeni, judeţul 

Bistriţa - Năsăud să îndeplineasca procedurile prevăzute pentru înregistrare la Registrul 

asociaţiiilor şi fundaţiilor. 

          (3) Domnul Mureşan Ioan, primar  al comunei Nuşeni, judeţul Bistriţa - Năsăud, 

reprezintă Consiliul Local al comunei Nuşeni, în Adunarea Generală a Asociaţiei. 

Art.7.- Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei 

Nuşeni – domnul Mureşan Ioan.  

Art.8 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 alin.(3) lit.,,f” 

 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.9  Prezenta hotărâre se comunică de către doamna Irimieş Adriana - Gabriela,  

care ocupă funcția de secretar general al  comunei Nuşeni cu: 

 

- primarul comunei Nuşeni  – domnul Mureşan Ioan; 

- Instituţia Prefectului – judeţul Cluj; 

- comuna Sânmartin judeţul Cluj. 

 

 

 

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

                     ILIE BUCȘA 

                                                                                     CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                                   SECRETAR GENERAL  

 ADRIANA-GABRIELA IRIMIEȘ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.75 

din 30.07.2021. 

I.A.G./3 pg./8 ex. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


