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        ROMÂNIA 

JUDEŢUL BISTRIŢA –NĂSĂUD 

CONSILIUL LOCAL NUȘENI 

Nr.A.7/ 1045 din 18.02.2021. 

 

 

 

 

MINUTA 

şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei Nușeni din data de 18.02.2021. 

 

 

 

 

             La şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei Nușeni din data de 18.02.2021 au 

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

 

 

             Au fost adoptate 12 hotărâri  după cum urmează:   

 

 

1. Hotărârea nr.13 din 18.02.2021 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.14 din 18.02.2021 privind desemnarea consilierilor locali 

din cadrul Consiliului local al comunei Nuşeni, județul Bistriţa – Năsăud, 

care vor face parte din Comisia de evaluare a performanțelor 

profesionale individuale ale secretarului general al 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.  

3. Hotărârea nr.15 din 18.02.2021 privind aprobarea Statutului 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.  

4. Hotărârea nr.16 din 18.02.2021 privind aprobarea Regulamentului de 

instituire şi administrare a taxei speciale de salubrizare, în comuna 

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.  
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5. Hotărârea nr.17 din 18.02.2021 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.18 din 18.02.2021 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare și funcționare al 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.  

7. Hotărârea nr.19 din 18.02.2021 privind aprobarea Regulamentului 

privind utilizarea drumurilor comunale şi  agricole de către 

autovehiculele care au masa maximă pe axă mai mare de 5,5 tone, 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.  

8. Hotărârea nr.20 din 18.02.2021 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare a compartimentului asistenţă socială din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului 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.  

9. Hotărârea nr.21 din 18.02.2021 privind aprobarea Strategiei de 

dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul 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.  

10.  Hotărârea nr.22 din 18.02.2021 privind aprobarea tipului de licitaţie, a 

preţului de pornire a licitaţiei şi a caietului de sarcini întocmit în vederea 

vânzării cantităţii de 9 mc de masă lemnoasă din cota de composesorat 

alocată pentru anul 2020 din fondul forestier, pentru Primăria 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. 

11. Hotărârea nr.23 din 18.02.2021 privind modificarea şi completarea 

Hotărârii Consiliului local al comunei Nuşeni nr.64 din 02.11.2020 

privinnd 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.  

12. Hotărârea nr.24 din 18.02.2021 privind acordul Consiliului local al 

comunei Nușeni  pentru realizarea obiectivului de investiții ,, Înființare și 
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extindere rețele de distribuție gaze natural în comuna Chiochiș, județul 

Bistrița – Năsăud și racordarea la rețeaua de gaze naturale din localitatea 

Vița, comuna Nușeni, 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

          POP LUCA IOAN                                           SECRETAR GENERAL, 

                                                                           ADRIANA – GABRIELA IRIMIEȘ 
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