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        ROMÂNIA 

JUDEŢUL BISTRIŢA –NĂSĂUD 

CONSILIUL LOCAL NUȘENI 

Nr.A.7/  5107 din 27.09.2021. 

 

 

 

 

 

MINUTA 

şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei Nușeni din data de 27.09.2021. 

 

 

 

                 La şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei Nușeni din data de 27.09.2021 

au fost prezenţi 10 consilieri locali din numărul total de 10 consilieri locali. 

 

 

 

             Au fost adoptate 13 hotărâri  după cum urmează:   

 

 

 

1. Hotărârea nr.90 din 27.09.2021 privind constatarea încetării de dept a mandatului de 

consilier local a domnului Debreczeni Vasile, adoptată în forma prezentată de 

iniţiator – primarul comunei Nușeni cu 10 voturi ,,pentru” din 10 consilieri prezenţi 

la şedinţă. Nu au fost formulate propuneri de modificare ale proiectului de hotărâre. 

2. Hotărârea nr.91 din 27.09.2021 privind modificarea contractului de închiriere nr. 

1735 din 06.05.2019, încheiat între comuna Nuşeni, în calitate de locator şi  doamna 

KULCSAR ȘTEFAN, în calitate de locatar, adoptată în forma prezentată de iniţiator 

– primarul comunei Nușeni cu 10 voturi ,,pentru” din 10 consilieri prezenţi la 

şedinţă. Nu au fost formulate propuneri de modificare ale proiectului de hotărâre. 

3. Hotărârea nr.92 din 27.09.2021   privind modificarea contractului de închiriere nr. 

1855 din 13.05.2019, încheiat între comuna Nuşeni, în calitate de locator şi domnul 

BUCȘA ANA-MARIA, în calitate de locatar, adoptată în forma prezentată de 

iniţiator – primarul comunei Nușeni cu 10 voturi ,,pentru” din 10 consilieri prezenţi 

la şedinţă. Nu au fost formulate propuneri de modificare ale proiectului de hotărâre. 

4. Hotărârea nr.93 din 27.09.2021  privind aprobarea numărului și a cuantumului 

burselor școlare, aferente anului școlar 2021-2022, care se vor acorda elevilor din 

învățământul preuniversitar de stat, din cadrul Şcolii Gimnaziale Nuşeni, adoptată în 

forma prezentată de iniţiator – primarul comunei Nușeni cu 10 voturi ,,pentru” din 

10 consilieri prezenţi la şedinţă. Nu au fost formulate propuneri de modificare ale 

proiectului de hotărâre. 

5. Hotărârea nr.94 din 27.09.2021  privind aprobarea numărului și a cuantumului 

burselor școlare, aferente anului școlar 2021-2022, care se vor acorda elevilor din 
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învățământul preuniversitar de stat, din cadrul Şcolii Gimnaziale ,,Dsida Jeno” Viţa, 

adoptată în forma prezentată de iniţiator – primarul comunei Nușeni cu 10 voturi 

,,pentru” din 10 consilieri prezenţi la şedinţă. Nu au fost formulate propuneri de 

modificare ale proiectului de hotărâre. 

6. Hotărârea nr.95 din 27.09.2021 privind aactualizarea indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul de investiţii ,, Reabilitare şi modernizare Dispensar Uman Nuşeni, 

comuna Nuşeni, nr.240, judeţul Bistriţa – Năsăud”, adoptată în forma prezentată de 

iniţiator – primarul comunei Nușeni cu 10 voturi ,,pentru” din 10 consilieri prezenţi 

la şedinţă. Nu au fost formulate propuneri de modificare ale proiectului de hotărâre. 

7. Hotărârea nr.96 din 27.09.2021 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul de investiţii ,,Reabilitare Şcoală Gimnazială cu clasele I-VIII în 

localitatea Nuşeni, comuna Nuşeni, judeţul Bistriţa - Năsăud”, adoptată în forma 

prezentată de iniţiator – primarul comunei Nușeni cu 10 voturi ,,pentru” din 10 

consilieri prezenţi la şedinţă. Nu au fost formulate propuneri de modificare ale 

proiectului de hotărâre. 

8. Hotărârea nr.97 din 27.09.2021  privind  aactualizarea indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul de investiţii ,,Canalizare menajeră în localităţile Nuşeni, 

Feleac, Beudiu, Viţa, Rusu de Sus, judeţul Bistriţa - Năsăud”, adoptată în forma 

prezentată de iniţiator – primarul comunei Nușeni cu 10 voturi ,,pentru” din 10 

consilieri prezenţi la şedinţă. Nu au fost formulate propuneri de modificare ale 

proiectului de hotărâre. 

9. Hotărârea nr.98 din  27.09.2021 privind de atestare a Inventarului bunurilor care 

alcătuiec domeniul public al comunei Nuşeni, judeţul Bistriţa – Năsăud, adoptată în 

forma prezentată de iniţiator – primarul comunei Nușeni cu 10 voturi ,,pentru” din 

10 consilieri prezenţi la şedinţă. Nu au fost formulate propuneri de modificare ale 

proiectului de hotărâre. 

10. Hotărârea nr.99 din 27.09.2021  privind  privind modificarea Hotărârii Consiliului 

local al comuni Nuşeni nr.56 din 23.09.2020 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului comunei Nușeni, 

adoptată în forma prezentată de iniţiator – primarul comunei Nușeni cu 10 voturi 

,,pentru” din 10 consilieri prezenţi la şedinţă. Nu au fost formulate propuneri de 

modificare ale proiectului de hotărâre. 

11. Hotărârea nr.100 din 27.09.2021 privind rectificarea bugetului local de venituri şi 

cheltuieli al comunei Nușeni, pentru  anul  2021, adoptată în forma prezentată de 

iniţiator – primarul comunei Nușeni cu 10 voturi ,,pentru” din 10 consilieri prezenţi 

la şedinţă. Nu au fost formulate propuneri de modificare ale proiectului de hotărâre. 

12.  Hotărârea nr.101 din 27.09.2021 privind actualizarea indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul de investiţii ,, Construire Capelă Mortuară în localitatea  

Nuşeni, judeţul Bistriţa – Năsăud, adoptată în forma prezentată de iniţiator – 

primarul comunei Nușeni cu 10 voturi ,,pentru” din 10 consilieri prezenţi la şedinţă. 

Nu au fost formulate propuneri de modificare ale proiectului de hotărâre. 

13. Hotărârea nr.102 din 27.09.2021 privind  clasificarea drumurilor de interes local din 

comuna Nuşeni, adoptată în forma prezentată de iniţiator – primarul comunei Nușeni 
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cu 10 voturi ,,pentru” din 10 consilieri prezenţi la şedinţă. Nu au fost formulate 

propuneri de modificare ale proiectului de hotărâre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

           GHEORGHE  SZOLLOSI                            SECRETAR GENERAL, 

                                                                           ADRIANA – GABRIELA IRIMIEȘ 
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