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        ROMÂNIA 

JUDEŢUL BISTRIŢA –NĂSĂUD 

CONSILIUL LOCAL NUȘENI 

Nr.A.7/  4171 din 30.07.2021. 

 

 

 

 

 

MINUTA 

şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei Nușeni din data de 30.07.2021. 

 

 

 

                La şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei Nușeni din data de 30.07.2021 

au fost prezenţi 11 consilieri locali din numărul total de 11 consilieri locali. 

 

 

 

             Au fost adoptate 9 hotărâri  după cum urmează:   

 

 

1. Hotărârea nr.70 din 29.06.2021 privind modificarea contractului de închiriere 

nr. 1636 din 23.04.2019, încheiat între comuna Nuşeni, în calitate de locator şi 

POP.I PETRU-CIPRIAN P.F.A., în calitate de locatar, adoptată în forma 

prezentată de iniţiator – primarul comunei Nușeni cu 11 voturi ,,pentru” din 11 

consilieri prezenţi la şedinţă. Nu au fost formulate propuneri de modificare ale 

proiectului de hotărâre. 

2. Hotărârea nr.71 din 29.06.2021 privind modificarea contractului de închiriere 

nr. 1666 din 25.04.2019, încheiat între comuna Nuşeni, în calitate de locator şi 

domnul MOLDOVAN TOADER, în calitate de locatar, adoptată în forma 

prezentată de iniţiator – primarul comunei Nușeni cu 11 voturi ,,pentru” din 11 

consilieri prezenţi la şedinţă. Nu au fost formulate propuneri de modificare ale 

proiectului de hotărâre. 

3. Hotărârea nr.72 din 29.06.2021 privind modificarea contractului de închiriere 

nr. 1635 din 23.04.2019, încheiat între comuna Nuşeni, în calitate de locator şi  

domnul LĂCĂTUŞ DANIEL, în calitate de locatar, adoptată în forma 

prezentată de iniţiator – primarul comunei Nușeni cu 11 voturi ,,pentru” din 11 

consilieri prezenţi la şedinţă. Nu au fost formulate propuneri de modificare ale 

proiectului de hotărâre. 

4. Hotărârea nr.73 din 29.06.2021 privind modificarea contractului de închiriere 

nr. 1576 din 19.04.2019, încheiat între comuna Nuşeni, în calitate de locator şi  

doamna POP ANGELA, în calitate de locatar,adoptată în forma prezentată de 

iniţiator – primarul comunei Nușeni cu 11 voturi ,,pentru” din 11 consilieri 
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prezenţi la şedinţă. Nu au fost formulate propuneri de modificare ale 

proiectului de hotărâre. 

5. Hotărârea nr.74 din 29.06.2021 privind modificarea contractului de închiriere 

nr. 1699  din 02.05.2019, încheiat între comuna Nuşeni, în calitate de locator 

şi  domnul TODORAN PETRU, în calitate de locatar, adoptată în forma 

prezentată de iniţiator – primarul comunei Nușeni cu 11 voturi ,,pentru” din 11 

consilieri prezenţi la şedinţă. Nu au fost formulate propuneri de modificare ale 

proiectului de hotărâre. 

6. Hotărârea nr.75 din 29.06.2021 privind aprobarea asocierii comunei Nuşewni, 

județul Bistriţa - Năsăud cu comuna Sânmartin, județul Cluj, în cadrul 

,,Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „NUȘENI-SÂNMARTIN”, 

adoptată în forma prezentată de iniţiator – primarul comunei Nușeni cu 11 

voturi ,,pentru” din 11 consilieri prezenţi la şedinţă. Nu au fost formulate 

propuneri de modificare ale proiectului de hotărâre. 

7. Hotărârea nr.76  din 29.06.2021 privind aprobarea contului de încheiere a 

exercițiului bugetului local al comunei Nuşeni, pe trimestrul II al anului 2021., 

adoptată în forma prezentată de iniţiator – primarul comunei Nușeni cu 11 

voturi ,,pentru” din 11 consilieri prezenţi la şedinţă. Nu au fost formulate 

propuneri de modificare ale proiectului de hotărâre. 

8. Hotărârea nr.77 din 29.06.2021 privind avizarea Caietului de sarcini al 

serviciului de alimentare cu apă și de canalizare, consolidat și armonizat 

pentru întreaga arie a Serviciului din județul Bistrița-Năsăud, adoptată în 

forma prezentată de iniţiator – primarul comunei Nușeni cu 11 voturi ,,pentru” 

din 11 consilieri prezenţi la şedinţă. Nu au fost formulate propuneri de 

modificare ale proiectului de hotărâre. 

9. Hotărârea nr.78 din 29.06.2021 privind modificarea Hotărârii Consiliului local 

al comunei Nușeni nr.32 din 19.03.2021 privind  aprobarea înscrierii definitive 

în Cartea Funciară a dreptului de proprietate  asupra unor  bunuri imobile, 

adoptată în forma prezentată de iniţiator – primarul comunei Nușeni cu 11 

voturi ,,pentru” din 11 consilieri prezenţi la şedinţă. Nu au fost formulate 

propuneri de modificare ale proiectului de hotărâre. 

 

 

       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

              BUCȘA ILIE                                              SECRETAR GENERAL, 

                                                                           ADRIANA – GABRIELA IRIMIEȘ 
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