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              ROMÂNIA 

JUDEŢUL BISTRIŢA –NĂSĂUD 

CONSILIUL LOCAL NUȘENI 

 

 

 

                                              PROCES – VERBAL 

 

 

 

                Încheiat astăzi 21.04.2021 în şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei 

Nușeni. 

               La şedinţa ordinară din data de 21.04.2021 participă 11 consilieri locali, domnul 

primar Ioan Mureșan  şi doamna Irimieș Adriana Gabriela- secretar general al comunei 

Nușeni. 

              Şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei Nușeni a fost convocată prin 

dispoziţia primarului comunei Nușeni nr. 60 din 15.04.2020. 

             Domnul preşedinte de şedinţă Pop Luca Ioan face prezenţa consilierilor. Din 

numărul total de 11 consilieri în funcţie, la şedinţă sunt prezenţi 11 consilieri şi anume: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

     Şedinţa fiind legal constituită domnul preşedinte de şedinţă Pop Luca Ioan declară 

deschise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei Nușeni din data de 

21.04.2021. 

             Domnul preşedinte de şedinţă Pop Luca – Ioan supune atenţiei ordinea de zi care 

cuprinde următoarele puncte: 

 

 

 Numele si prenumele consilierului Semnătura 

1 Pop Luca Ioan  

2 Mărcan Doru -Florin  

3 Vereș Lucian-Vasile  

4 Tofan Vasile  

5 Debreczeni Vasile   

6 Rusan Liviu  

7 Jarda Niculina  

8 Pătraș Simona  

9 Țopan Marinel  

10 Bucșa Ilie  

11 Szollosi Gheorghe  
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1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al 

comunei Nuşeni, pentru anul 2021.Proiect iniţiat de primar. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii 

pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Nuşeni pentru anul 

2021. Proiect iniţiat de primar 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de 

garanţie bancară IG183300598 din 24.09.2018 în valoare de 693.810,90 lei 

de la Fondul de Garantare a Creditului Rural – IFN S.A. pentru finanţarea 

obiectivelor de investiţii deruate prin FEADR măsura 7.2. Proiect iniţiat de 

primar. 

4. Proiect de hotărâre privind indexarea mpozitelor şi taxelor locale, datorate 

de persoanele fizice şi juridice din comuna Nuşeni, pentru anul 2022. 

Proiect iniţiat de primar. 

5. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de închiriere nr. 1636 

din 23.04.2019, încheiat între comuna Nuşeni, în calitate de locator şi POP.I 

PETRU-CIPRIAN P.F.A., în calitate de locatar. Proiect iniţiat de primar 

6. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de închiriere nr. 1666 

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

domnul MOLDOVAN TOADER, în calitate de locatar. Proiect iniţiat de 

primar 

7. Proiect de hotărâre 2021 privind modificarea contractului de închiriere nr. 

1635 din 23.04.2019, încheiat între comuna Nuşeni, în calitate de locator şi  

domnul LĂCĂTUŞ DANIEL, în calitate de locatar. Proiect iniţiat de primar 

8. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de închiriere nr. 1576 

din 19.04.2019, încheiat între comuna Nuşeni, în calitate de locator şi  

doamna POP ANGELA, în calitate de locatar. Proiect iniţiat de primar 

9. Proiect de hotărâre privind rezilierea contractului de închiriere nr. 1095 din 

12.03.2020, încheiat între comuna Nuşeni, în calitate de locator şi  domnul  

BUCŞA OCTAVIAN, în calitate de locatar. Proiect iniţiat de primar 

10. Proiect de hotărâre privind actualizarea Programului anual al achizițiilor 

publice, la nivelul comunei Nușeni, pentru anul 2021. Proiect iniţiat de 

primar 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului 

bugetului local al comunei Nuşeni, pe trimestrul I al anului 2021. Proiect 

iniţiat de primar 

12. Proiect de hotărâre privind numirea persoanei responsabile care va tine 

Registrul datoriei publice şi registrul de evidenţă al garanţiilor locale, la 

nivelul comunei Nuşeni. Proiect iniţiat de primar 

13. Diverse 

 

Domnul primar al comunri Nușeni Ioan Mureșan – Propunem suplimentarea ordinii 

de zi cu 7 proiecte de hotărâre, respectiv: 
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1. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de închiriere nr. 1699  din 

02.05.2019, încheiat între comuna Nuşeni, în calitate de locator şi  domnul 

TODORAN PETRU, în calitate de locatar. Proiect iniţiat de primar 

2. Proiect de hotărâre 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. Proiect iniţiat de primar 

3. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de închiriere nr. 1766 din 

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

ANDACS ZOLTAN - RAYMOND, în calitate de locatar. Proiect iniţiat de 

primar 

4. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de închiriere nr. 1855 din 

13.05.2019, încheiat între comuna Nuşeni, în calit Proiect iniţiat de primar ate 

de locator şi  doamna BUCŞA ANA - MARIA, în calitate de locatar. 

5. Proiect de hotărâre privind modificarea contra Proiect iniţiat de primar ctului de 

închiriere nr. 1703 din 02.05.2019, încheiat între comuna Nuşeni, în calitate de 

locator şi  doamna ŞEITOAR MARIA, în calitate de locatar. 

6. Proiect de hotărâre 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. Proiect iniţiat de primar 

7. Proiect de hotărâre privind asumarea responsabilităţii oganizării şi derulării 

procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor – cadru pentru achiziţia, 

distribuirea produselor aferente Programului pentru Şcoli  al României, pentru 

perioada septembrie 2021-iunie 2023, la nivelul comunei Nuşeni. Proiect iniţiat 

de primar 

 

 

          Domnul preşedinte de şedinţă Pop Luca - Ioan- supune la vot ordinea de zi a 

şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei Nușeni din data de 21.04.2021 care se 

votează cu 11 voturi ,,pentru” din totalul de 11  consilieri locali prezenţi.   

     

            Se trece la discutarea punctului 1 aflat pe ordinea de zi- Proiect de hotărâre privind   

privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Nuşeni, pentru anul 2021. 

Proiect iniţiat de primar. 

            Doamna Irimieș Adriana Gabriela  secretar general al  comunei Nușeni informează 

consilierii locali cu privire la cvorumul necesar pentru adoptarea acestui proiect de 

hotărâre – respectiv majoritate absolută. 

            Se solicită rapoartele comisiilor de specialitate.          

            Doamna Jarda Niculina, președinte al comisiei de specialitate a Consiliului local 

Nușeni pentru buget finanțe ,urbanism, amenajarea teritoriului și protecția mediului, 

administrarea domeniului public și privat – aviz favorabil – 5 voturi ,, pentru” 
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            Domnul Bucșa Ilie – președinte al comisiei de specialitate a Consiliului local 

Nușeni ,juridică  protecție  socială și apărarea drepturilor omului – aviz favorabil - 5 voturi 

,,pentru”. 

            Doamna Pătraș Simona   - președinte al comisiei de specialitate a Consiliului local 

Nușeni pentru sănătate,învățământ,cultură,culte,sport,turism,integrare europeană și relații 

externe – aviz favorabil – 5 voturi ,,pentru”.   

            Domnul preşedinte de şedinţă Pop Luca - Ioan– Intervenţii vă rog ?       

            Domnul preşedinte de şedinţă Pop Luca -Ioan -  Nu sunt. 

 

            Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 11 voturi ,,pentru” din totalul 

de 11 consilieri locali prezenţi la ședință. 

  

            Se trece la discutarea punctului 2 aflat pe ordinea de zi- Proiect de hotărâre privind 

aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului 

comunei Nuşeni pentru anul 2021. Proiect inițiat de primar. 

            Doamna Irimieș Adriana Gabriela  secretar general al  comunei Nușeni informează 

consilierii locali cu privire la cvorumul necesar pentru adoptarea acestui proiect de 

hotărâre – respectiv majoritate simplă. 

            Se solicită rapoartele comisiilor de specialitate.          

            Doamna Jarda Niculina, președintă al comisiei de specialitate a Consiliului local 

Nușeni pentru buget finanțe ,urbanism, amenajarea teritoriului și protecția mediului, 

administrarea domeniului public și privat – aviz favorabil – 5 voturi ,, pentru” 

            Domnul Bucșa Ilie – președinte al comisiei de specialitate a Consiliului local 

Nușeni ,juridică  protecție  socială și apărarea drepturilor omului – aviz favorabil - 5 voturi 

,,pentru”. 

            Doamna Pătraș Simona   - președinte al comisiei de specialitate a Consiliului local 

Nușeni pentru sănătate,învățământ,cultură,culte,sport,turism,integrare europeană și relații 

externe – aviz favorabil – 5 voturi ,,pentru”.   

            Domnul preşedinte de şedinţă Pop Luca - Ioan– Intervenţii vă rog ?       

            Domnul preşedinte de şedinţă Pop Luca -Ioan -  Nu sunt. 

 

            Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 11 voturi ,,pentru” din totalul 

de 11 consilieri locali prezenţi la ședință. 

 

            Se trece la discutarea punctului 3 aflat pe ordinea de zi- Proiect de hotărâre privind 

aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanţie bancară IG183300598 din 24.09.2018 

în valoare de 693.810,90 lei de la Fondul de Garantare a Creditului Rural – IFN S.A. 

pentru finanţarea obiectivelor de investiţii deruate prin FEADR măsura 7.2. Proiect inițiat 

de primar. 

            Doamna Irimieș Adriana Gabriela  secretar general al  comunei Nușeni informează 

consilierii locali cu privire la cvorumul necesar pentru adoptarea acestui proiect de 

hotărâre – respectiv majoritate absolută. 

            Se solicită rapoartele comisiilor de specialitate.          
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            Doamna Jarda Niculina, președintă al comisiei de specialitate a Consiliului local 

Nușeni pentru buget finanțe ,urbanism, amenajarea teritoriului și protecția mediului, 

administrarea domeniului public și privat – aviz favorabil – 5 voturi ,, pentru” 

            Domnul Bucșa Ilie – președinte al comisiei de specialitate a Consiliului local 

Nușeni ,juridică  protecție  socială și apărarea drepturilor omului – aviz favorabil - 5 voturi 

,,pentru”. 

            Doamna Pătraș Simona   - președinte al comisiei de specialitate a Consiliului local 

Nușeni pentru sănătate,învățământ,cultură,culte,sport,turism,integrare europeană și relații 

externe – aviz favorabil – 5 voturi ,,pentru”.   

            Domnul preşedinte de şedinţă Pop Luca - Ioan– Intervenţii vă rog ?       

            Domnul preşedinte de şedinţă Pop Luca -Ioan -  Nu sunt. 

 

            Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 11 voturi ,,pentru” din totalul 

de 11 consilieri locali prezenţi la ședință. 

 

            Se trece la discutarea punctului 4 aflat pe ordinea de zi- Proiect de hotărâre privind   

privind indexarea mpozitelor şi taxelor locale, datorate de persoanele fizice şi juridice din 

comuna Nuşeni, pentru anul 2022. Proiect inițiat de primar. 

            Doamna Irimieș Adriana Gabriela  secretar general al  comunei Nușeni informează 

consilierii locali cu privire la cvorumul necesar pentru adoptarea acestui proiect de 

hotărâre – respectiv majoritate absolută. 

            Se solicită rapoartele comisiilor de specialitate.          

            Doamna Jarda Niculina, președintă al comisiei de specialitate a Consiliului local 

Nușeni pentru buget finanțe ,urbanism, amenajarea teritoriului și protecția mediului, 

administrarea domeniului public și privat – aviz favorabil – 5 voturi ,, pentru” 

            Domnul Bucșa Ilie – președinte al comisiei de specialitate a Consiliului local 

Nușeni ,juridică  protecție  socială și apărarea drepturilor omului – aviz favorabil - 5 voturi 

,,pentru”. 

            Doamna Pătraș Simona   - președinte al comisiei de specialitate a Consiliului local 

Nușeni pentru sănătate,învățământ,cultură,culte,sport,turism,integrare europeană și relații 

externe – aviz favorabil – 5 voturi ,,pentru”.   

            Domnul preşedinte de şedinţă Pop Luca - Ioan– Intervenţii vă rog ?       

            Domnul preşedinte de şedinţă Pop Luca -Ioan -  Nu sunt. 

 

            Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 11 voturi ,,pentru” din totalul 

de 11 consilieri locali prezenţi la ședință. 

 

            Se trece la discutarea punctului 5 aflat pe ordinea de zi- Proiect de hotărâre privind    

modificarea contractului de închiriere nr. 1636 din 23.04.2019, încheiat între comuna 

Nuşeni, în calitate de locator şi POP.I PETRU-CIPRIAN P.F.A., în calitate de locatar. 

inițiat de primar. 
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            Doamna Irimieș Adriana Gabriela  secretar general al  comunei Nușeni informează 

consilierii locali cu privire la cvorumul necesar pentru adoptarea acestui proiect de 

hotărâre – respectiv majoritate absolută. 

            Se solicită rapoartele comisiilor de specialitate.          

            Doamna Jarda Niculina, președintă al comisiei de specialitate a Consiliului local 

Nușeni pentru buget finanțe ,urbanism, amenajarea teritoriului și protecția mediului, 

administrarea domeniului public și privat – aviz favorabil – 5 voturi ,, pentru” 

            Domnul Bucșa Ilie – președinte al comisiei de specialitate a Consiliului local 

Nușeni ,juridică  protecție  socială și apărarea drepturilor omului – aviz favorabil - 5 voturi 

,,pentru”. 

            Doamna Pătraș Simona   - președinte al comisiei de specialitate a Consiliului local 

Nușeni pentru sănătate,învățământ,cultură,culte,sport,turism,integrare europeană și relații 

externe – aviz favorabil – 5 voturi ,,pentru”.   

            Domnul preşedinte de şedinţă Pop Luca - Ioan– Intervenţii vă rog ?       

            Domnul preşedinte de şedinţă Pop Luca -Ioan -  Nu sunt. 

 

            Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 11 voturi ,,pentru” din totalul 

de 11 consilieri locali prezenţi la ședință. 

 

            Se trece la discutarea punctului 6 aflat pe ordinea de zi- Proiect de hotărâre privind              

modificarea contractului de închiriere nr. 1666 din 25.04.2019, încheiat între comuna 

Nuşeni, în calitate de locator şi domnul MOLDOVAN TOADER, în calitate de locatar. 

Proiect inițiat de primar. 

            Doamna Irimieș Adriana Gabriela  secretar general al  comunei Nușeni informează 

consilierii locali cu privire la cvorumul necesar pentru adoptarea acestui proiect de 

hotărâre – respectiv majoritate absolută. 

            Se solicită rapoartele comisiilor de specialitate.          

            Doamna Jarda Niculina, președintă al comisiei de specialitate a Consiliului local 

Nușeni pentru buget finanțe ,urbanism, amenajarea teritoriului și protecția mediului, 

administrarea domeniului public și privat – aviz favorabil – 5 voturi ,, pentru” 

            Domnul Bucșa Ilie – președinte al comisiei de specialitate a Consiliului local 

Nușeni ,juridică  protecție  socială și apărarea drepturilor omului – aviz favorabil - 5 voturi 

,,pentru”. 

            Doamna Pătraș Simona   - președinte al comisiei de specialitate a Consiliului local 

Nușeni pentru sănătate,învățământ,cultură,culte,sport,turism,integrare europeană și relații 

externe – aviz favorabil – 5 voturi ,,pentru”.   

            Domnul preşedinte de şedinţă Pop Luca - Ioan– Intervenţii vă rog ?       

            Domnul preşedinte de şedinţă Pop Luca -Ioan -  Nu sunt. 

 

 

             

 



 7 

            Se trece la discutarea punctului 7 aflat pe ordinea de zi- Proiect de hotărâre privind 

modificarea contractului de închiriere nr. 1635 din 23.04.2019, încheiat între comuna 

Nuşeni, în calitate de locator şi  domnul LĂCĂTUŞ DANIEL, în calitate de locatar.              

Proiect inițiat de primar. 

            Doamna Irimieș Adriana Gabriela  secretar general al  comunei Nușeni informează 

consilierii locali cu privire la cvorumul necesar pentru adoptarea acestui proiect de 

hotărâre – respectiv majoritate absolută. 

            Se solicită rapoartele comisiilor de specialitate.          

            Doamna Jarda Niculina, președintă al comisiei de specialitate a Consiliului local 

Nușeni pentru buget finanțe ,urbanism, amenajarea teritoriului și protecția mediului, 

administrarea domeniului public și privat – aviz favorabil – 5 voturi ,, pentru” 

            Domnul Bucșa Ilie – președinte al comisiei de specialitate a Consiliului local 

Nușeni ,juridică  protecție  socială și apărarea drepturilor omului – aviz favorabil - 5 voturi 

,,pentru”. 

            Doamna Pătraș Simona   - președinte al comisiei de specialitate a Consiliului local 

Nușeni pentru sănătate,învățământ,cultură,culte,sport,turism,integrare europeană și relații 

externe – aviz favorabil – 5 voturi ,,pentru”.   

            Domnul preşedinte de şedinţă Pop Luca - Ioan– Intervenţii vă rog ?       

            Domnul preşedinte de şedinţă Pop Luca -Ioan -  Nu sunt. 

 

     Se trece la discutarea punctului 8 aflat pe ordinea de zi- Proiect de hotărâre privind 

modificarea contractului de închiriere nr. 1576 din 19.04.2019, încheiat între comuna 

Nuşeni, în calitate de locator şi  doamna POP ANGELA, în calitate de locatar. Proiect 

inițiat de primar. 

            Doamna Irimieș Adriana Gabriela  secretar general al  comunei Nușeni informează 

consilierii locali cu privire la cvorumul necesar pentru adoptarea acestui proiect de 

hotărâre – respectiv majoritate absolută. 

            Se solicită rapoartele comisiilor de specialitate.          

            Doamna Jarda Niculina, președintă al comisiei de specialitate a Consiliului local 

Nușeni pentru buget finanțe ,urbanism, amenajarea teritoriului și protecția mediului, 

administrarea domeniului public și privat – aviz favorabil – 5 voturi ,, pentru” 

            Domnul Bucșa Ilie – președinte al comisiei de specialitate a Consiliului local 

Nușeni ,juridică  protecție  socială și apărarea drepturilor omului – aviz favorabil - 5 voturi 

,,pentru”. 

            Doamna Pătraș Simona   - președinte al comisiei de specialitate a Consiliului local 

Nușeni pentru sănătate,învățământ,cultură,culte,sport,turism,integrare europeană și relații 

externe – aviz favorabil – 5 voturi ,,pentru”.   

            Domnul preşedinte de şedinţă Pop Luca - Ioan– Intervenţii vă rog ?       

            Domnul preşedinte de şedinţă Pop Luca -Ioan -  Nu sunt. 

 

   Se trece la discutarea punctului 9 aflat pe ordinea de zi- Proiect de hotărâre privind 

rezilierea contractului de închiriere nr. 1095 din 12.03.2020, încheiat între comuna Nuşeni, 
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în calitate de locator şi  domnul  BUCŞA OCTAVIAN, în calitate de locatar. Proiect inițiat 

de primar. 

            Doamna Irimieș Adriana Gabriela  secretar general al  comunei Nușeni informează 

consilierii locali cu privire la cvorumul necesar pentru adoptarea acestui proiect de 

hotărâre – respectiv majoritate absolută. 

            Se solicită rapoartele comisiilor de specialitate.          

            Doamna Jarda Niculina, președintă al comisiei de specialitate a Consiliului local 

Nușeni pentru buget finanțe ,urbanism, amenajarea teritoriului și protecția mediului, 

administrarea domeniului public și privat – aviz favorabil – 5 voturi ,, pentru” 

            Domnul Bucșa Ilie – președinte al comisiei de specialitate a Consiliului local 

Nușeni ,juridică  protecție  socială și apărarea drepturilor omului – aviz favorabil - 5 voturi 

,,pentru”. 

            Doamna Pătraș Simona   - președinte al comisiei de specialitate a Consiliului local 

Nușeni pentru sănătate,învățământ,cultură,culte,sport,turism,integrare europeană și relații 

externe – aviz favorabil – 5 voturi ,,pentru”.   

            Domnul preşedinte de şedinţă Pop Luca - Ioan– Intervenţii vă rog ?       

            Domnul preşedinte de şedinţă Pop Luca -Ioan -  Nu sunt. 

 

 

Nemaifiind alte probleme domnul preşedinte de şedinţă Rusan Liviu declară închise 

lucrările şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei Nușeni din data de 21.04.2021. 

 

 

 

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

         RUSAN LIVIU                                  SECRETAR GENERAL 

                                                             ADRIANA- GABRIELA  IRIMIEȘ 

 

 

 
 


