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        ROMÂNIA 

JUDEŢUL BISTRIŢA –NĂSĂUD 

CONSILIUL LOCAL NUȘENI 

Nr.A.7/  4566 din 19.08.2021. 

 

 

 

 

 

MINUTA 

şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei Nușeni din data de 19.08.2021. 

 

 

 

                La şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei Nușeni din data de 19.08.2021 

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

 

 

 

             Au fost adoptate 11 hotărâri  după cum urmează:   

 

 

1. Hotărârea nr.79 din 19.08.2021 privind alegerea preşedintelui de şedinţă, care va 

conduce şedinţele Consiliului local al comunei Nuşeni 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.80 din 19.08.2021  privind modificarea contractului de închiriere nr. 

1703 din 02.05.2019, încheiat între comuna Nuşeni, în calitate de locator şi  doamna 

Şeitoar Maria, 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. 

3. Hotărârea nr.81 din 19.08.2021  privind modificarea contractului de închiriere nr. 

1766 din 06.05.2019, încheiat între comuna Nuşeni, în calitate de locator şi domnul 

Andacs Zoltan Raymond, 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. 

4. Hotărârea nr.82 din 19.08.2021 privind modificarea contractului de închiriere nr. 

1664 din 25.04.2019, încheiat între comuna Nuşeni, în calitate de locator şi  domnul 

Bucşa Ioan, 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. 

5. Hotărârea nr.83 din19.08.2021  privind modificarea contractului de închiriere nr. 

1688 din 25.04.2019, încheiat între comuna Nuşeni, în calitate de locator şi  domnul 

Nagy Ioan, în calitate de locatar, adoptată în forma prezentată de iniţiator – primarul 
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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.84 din19.08.2021privind desemnarea reprezentantului Consiliului local 

al comunei Nuşeni, care va face parte din Consiliul de Administraţie al Şcolii 

Gimnaziale 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.85 din 19.08.2021 privind desemnarea reprezentantului Consiliului 

local al comunei Nuşeni, care va face parte din Consiliul de Administraţie al Şcolii 

Gimnaziale ,,Dsida Jeno” Viţa 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. 

8. Hotărârea nr.86 din 19.08.2021 privind  revocarea Hotărârii Consiliului local al 

comunei Nuşeni nr.77 din 30.07.2021 privind avizarea caietului de sarcini al 

serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, consolidate şi armonizat pentru 

întreaga arie a seviciului din 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. 

9. Hotărârea nr.87 din 19.08.2021 privind declararea unor bunuri imobile ca fiind de 

interes public şi acordul Consiliului local al comunei Nuşeni pentru înscrierea 

definitive în cartea funciară a unor bunuri imobile, 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.88 din 19.08.2021 privind  stabilirea salariilor de bază pentru 

funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Nușeni, începând cu data de 01.09.2021, 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.89 din19.08.2021  privind atribuirea cu titlu gratuit a unui spaíu din 

imobilul sitiuat în comuna Nușeni, sat Nușeni, nr.37, judeúl Bistrița – Năsăud, pentru 

sediul Asociațíei de Dezvoltare Intrecomunitară Nușeni-Sânmartin, 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, 

              SZOLLOSI GHEORGHE                                SECRETAR GENERAL, 

                                                                           ADRIANA – GABRIELA IRIMIEȘ 
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