
 1 

        ROMÂNIA 

JUDEŢUL BISTRIŢA –NĂSĂUD 

CONSILIUL LOCAL NUȘENI 

Nr.A.7/ 1751 din 19.03.2021. 

 

 

 

 

MINUTA 

şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei Nușeni din data de 19.03.2021. 

 

 

 

 

             La şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei Nușeni din data de 19.03.2021 au 

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

 

 

             Au fost adoptate 8 hotărâri  după cum urmează:   

 

 

1. Hotărârea nr.25 din 19.03.2021 privind aprobarea Bugetului de venituri şi 

cheltuieli întocmit de Ocolul Silvic Bistriţa, pentru anul 2021, privind 

administrarea fondului forestier proprietatea 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.26 din 19.03.2021 privind aprobarea contului de încheiere a 

exercițiului bugetului local al comunei Nuşeni, pentru anul 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.27 din 19.03.2021 privind respingerea propunerilor de Acte 

Adiționale la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public 

de salubrizare nr. 1277/2018 transmise de S.C. Supercom S.A. în perioada 

15.10.2020 -24.12.2020 și aprobarea Actului Adițional nr. 4 la Contractul 

privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare nr. 1277 

din 06.12.2018, propus de Operator prin adresa nr. 12345 / 24.12.2020 în 

forma modificată de A.D.I. Deșeuri 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.  

4. Hotărârea nr.28 din 19.03.2021 privind aprobarea listei de partizi și a 

preţurilor de referinţă a masei lemnoase pe picior, aferente anului 2021, care 

se recoltează din fondul forestier proprietatea publică a comunei Nuşeni. 
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5. Hotărârea nr.29 din 19.03.2021 privind aprobarea consumului lunar de 

carburanți pentru autotururismul marca Dacia Logan nr. de înmatriculare 

BN 05 PCN, 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.  

6. Hotărârea nr.30 din 19.03.2021 privind înființarea Serviciului Voluntar 

pentru Situații de Urgență a comunei Nușeni, aprobarea organigramei, 

componenței și a Regulamentului de organizare și funcționare, 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.31 din 19.03.2021 privind modificarea Hotărârii Consiliului 

local al comunei Nușeni nr.56 din 23.09.2020 aprobarea Regulamentului 

de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului 

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.  

8. Hotărârea nr.32 din 19.03.2021 privind aprobarea înscrierii definitive în 

Cartea Funciară a dreptului de proprietate  asupra unor  bunuri immobile, 

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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