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        ROMÂNIA 

JUDEŢUL BISTRIŢA –NĂSĂUD 

CONSILIUL LOCAL NUȘENI 

Nr.A.7/ 488 din 22.01.2021. 

 

 

 

 

MINUTA 

şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei Nușeni din data  de 22.01.2021. 

 

             La şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei Nușeni din data de 22.01.2021 au 

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

 

 

 

             Au fost adoptate 12 hotărâri  după cum urmează:   

 

 

 

 

1. Hotărârea nr.1 din 22.01.2021 privind aprobarea Planului de analiză și 

acoperire a riscurilor la nivelul comunei Nușeni, 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.  

2. Hotărârea nr.2 din 22.01.2021 privind aprobarea contului de încheiere a 

exercițiului bugetului local al comunei Nuşeni, pe trimestrul IV al anului 

2020., 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.3 din 22.01.2021 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,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.4 din 22.01.2021privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a 

comunei Nușeni pentru perioada 2021-2027, 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.5 din 22.01.2021 privind aprobarea Programului anual al 

achizițiilor publice, la nivelul comunei Nușeni, pentru anul 2021,adoptată în 

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

de modificare ale proiectului de hotărâre.  

6. Hotărârea nr.6 din 22.01.2021 privind aprobarea reţelei şcolare a unităţilor de 

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

2021-2022. 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.7 din 22.01.2021 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”, 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.8 din 22.01.2021 privind aprobarea participării Comunei Nușeni 

în calitate de solicitant în cadrul proiectului “Infrastructură TIC pentru o 

educație a viitorului în 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.  

9. Hotărârea nr.9 din 22.01.2021 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, 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.10 din 22.01.2021 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, 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.  

11. Hotărârea nr.11 din 22.01.2021 privind revocarea Hotărârii nr.88 din 

16.12.2020 privind aprobarea acordării cu titlu gratuit a unei cantități de lemn 

de foc, pentru Mănăstirea Sfântul Ilie 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.  

12. Hotărârea nr.12 din 22.01.2021 privind revocarea Hotărârii Consiliului local 

al comunei Nușeni nr.23 din 29.06.2020 privind atestarea apartenenţei la 

domeniul public al comunei Nuşeni a imobilului – construcție,situat în  

comuna Nuşeni, localitatea Nuşeni, nr.242, judeţul Bistriţa – Năsăud, având 
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destinația de bloc de locuințe,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, 

             LIVIU RUSAN                                          SECRETAR GENERAL, 

                                                                          ADRIANA – GABRIELA IRIMIEȘ 
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