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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 19.05.2021. 

 

 

 

 

                La şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei Nușeni din data de 19.05.2021 

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

 

 

 

 

             Au fost adoptate 10 hotărâri  după cum urmează:   

 

 

 

 

 

 

1. Hotărârea nr.52 din 19.05.2021  privind alegerea preşedintelui de şedinţă care 

va conduce şedinţele Consiliului local al comunei Nușeni pe o perioadă de 3 

luni, 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.53 din 19.05.2021 privind aprobarea regulamentului privind 

măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulațía proiectelor de 

hotărâri care se înaintează spre aprobare Consiliului local al comunei Nușeni , 

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.54 din 19.05.2021 privind modificarea Hotărârii Consiliului local 

al comunei Nușeni nr. 15 din 18.02.2021 privind aprobarea Statutului comunei 

Nușeni, adoptată în forma prezentată de iniţiator – primarul comunei Nușeni 
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cu 11 voturi ,,pentru” din 11 consilieri prezenţi la şedinţă. Nu au fost 

formulate propuneri de modificare ale proiectului de hotărâre. 

4. Hotărârea nr.55 din 19.05.2021 privind aprobarea modelului legitimației 

pentru aleșii locali și a modelului semnului distinctive al calității acestora, 

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. 

5. Hotărârea nr.56 din 19.05.2021  privind modificarea Hotărârii Consiliului 

local al comunei Nuşeni nr.57 din 23.09.2020 privind aprobarea numărului și 

a cuantumului burselor școlare, aferente anului școlar 2020-2021, care se vor 

acorda elevilor din învățământul preuniversitar de stat, din comuna Nușeni ,  

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.57 din 19.05.2021  privind aprobarea  dezmembrării drumului de 

exploatație agricolă ,, La Capus”., situat în extravilanul localităţilor Nuşeni şi 

Beudiu, comuna Nuşeni, judeţul Bistriţa – Năsăud, aparţinând domeniului 

privat al comunei Nuşeni, înscris în CF nr.25596 , nr. cadastral 25596, 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. 

7. Hotărârea nr.58  din 19.05.2021 privind aprobarea  modificării și completării 

Regulamentului serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud 

și avizarea Regulamentului serviciului public de salubrizare al județului 

Bistrița-Năsăud actualizat, 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.59 din 19.05.2021 privind aprobarea modificării Statutului și a 

Actului constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru 

gestionarea integrată a deșeurilor municipale în 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.60 din 19.05.2021 privind revocarea Hotărârii Consiliului local al 

comunei Nușeni nr.51 din 21.04.2021 privind asumarea responsabilităţii 

oganizării şi derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor – 

cadru pentru achiziţia, distribuirea produselor aferente Programului pentru 

Şcoli  al României, pentru perioada septembrie 2021-iunie 2023, 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. 

10. Hotărârea nr.61 din19.05.2021  privind asumarea responsabilităţii oganizării şi 

derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor – cadru pentru 

achiziţia, distribuirea produselor de panificaţie, aferente Programului pentru 
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Şcoli  al României, pentru perioada septembrie 2021-iunie 2023, 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. 

 

 

 

 

 

 

       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

         ILIE BUCŞA                                               SECRETAR GENERAL, 

                                                                           ADRIANA – GABRIELA IRIMIEȘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

I.A.G./3  pg./2 ex. 

 

 


