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        ROMÂNIA 

JUDEŢUL BISTRIŢA –NĂSĂUD 

CONSILIUL LOCAL NUȘENI 

Nr.A.7/  ________din__________ 

 

 

 

 

 

MINUTA 

şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei Nușeni din data de 29.06.2021. 

 

 

 

                La şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei Nușeni din data de 29.06.2021 

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

 

 

 

             Au fost adoptate 8 hotărâri  după cum urmează:   

 

 

 

1. Hotărârea nr.62 din 29.06.2021 privind modificarea Hotărârii Consiliului local 

al comunei Nuşeni nr.25 din 29.06.2020 privind aprobarea Regulamentului de 

autorizare şi desfăşurare a activităţilor comerciale, pe raza comunei Nuşeni , 

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.63 din 29.06.2021 privind aprobarea consumului lunar de 

carburanţi pentru autoturismul  marca Dacia Duster nr. de înmatriculare BN 

01 PCN, aflat în  proprietatea Primăriei comunei Nuşeni, pentru anul 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. 

3. Hotărârea nr.64 din 29.06.2021 privind aprobarea criteriilor şi a metodologiei 

pentru acordarea unor ajutoare de urgenţă, pentru anul 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. 

4. Hotărârea nr.65 din 29.06.2021 privind modificarea contractului de închiriere 

nr.1599 din 22.04.2019 încheiat între comuna  Nuşeni, în calitate de locator și  

domnul Roman Iosif, 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.66 din 29.06.2021  privind modificarea Hotărârii Consiliului 

local al comunei Nuşeni nr.64 din 02.11.20201 privind  stabilirea taxelor 

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

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. 

6. Hotărârea nr.67 din 29.06.2021  privind actualizarea componenţei echipei 

mobile pentru intervenţia de urgenţă  în cazurile de violenţă domestică, la 

nivelul comunei Nuşeni, 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.68  din 29.06.2021 privind aprobarea protocolului de colaborare  

pentru realizarea lucrărilor de recalibrare-reprofilare a cursului de apă Meleş şi 

afluenţi pe teritoriul comunei Nuşeni, judeţul Bistriţa – 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. 

8. Hotărârea nr.69 din 29.06.2021 privind modificarea contractului de închiriere 

nr.1735 din 06.05.2019 încheiat între comuna  Nuşeni, în calitate de locator și  

domnul Kulcsar Ştefan, 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. 

 

 

 

 

       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

              BUCȘA ILIE                                              SECRETAR GENERAL, 

                                                                           ADRIANA – GABRIELA IRIMIEȘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

I.A.G./2  pg./2 ex. 
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