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              ROMÂNIA 

JUDEŢUL BISTRIŢA –NĂSĂUD 

COMUNA NUŞENI 

CONSILIUL LOCAL  

Nr.3679 din 29.06.2021. 

 

                                              PROCES – VERBAL 

 

                Încheiat astăzi 29.06.2021 în şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei 

Nușeni. 

               La şedinţa ordinară din data de 29.06.2021 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. 78 din 22.06.2020. 

             Domnul preşedinte de ședință Bucșa Ilie 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 ședință Bucșa Ilie declară 

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

29.06.2021. 

             Domnul preşedinte de ședință Bucșa Ilie supune atenţiei ordinea de zi care 

cuprinde următoarele puncte: 

 

 

1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al 

comunei Nuşeni nr.25 din 29.06.2020 privind aprobarea Regulamentului de 

autorizare şi desfăşurare a activităţilor comerciale, pe raza comunei Nuşeni. 

Proiect iniţiat de primar. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea consumului lunar de carburanţi pentru 

autoturismul  marca Dacia Duster nr. de înmatriculare BN 01 PCN, aflat în  

 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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proprietatea Primăriei comunei Nuşeni, pentru anul 2021. Proiect iniţiat de 

primar 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor şi a metodologiei pentru 

acordarea unor ajutoare de urgenţă, pentru anul 2021. Proiect iniţiat de 

primar. 

4. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de închiriere nr.1599 

din 22.04.2019 încheiat între comuna  Nuşeni, în calitate de locator și  

domnul Roman Iosif, în calitate de locatar. Proiect iniţiat de primar. 

5. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al 

comunei Nuşeni nr.64 din 02.11.20201 privind  stabilirea taxelor speciale, 

datorate de persoanele fizice şi juridice din comuna NUȘENI, în anul 2021. 

Proiect iniţiat de primar 

6. Proiect de hotărâre privind actualizarea componenţei echipei mobile pentru 

intervenţia de urgenţă  în cazurile de violenţă domestică, la nivelul comunei 

Nuşeni. Proiect iniţiat de primar 

7. Proiect de hotărâre 2021 privind aprobarea protocolului de colaborare  

pentru realizarea lucrărilor de recalibrare-reprofilare a cursului de apă Meleş 

şi afluenţi pe teritoriul comunei Nuşeni, judeţul Bistriţa – Năsăud. Proiect 

iniţiat de primar 

8. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de închiriere nr.1735 

din 06.05.2019 încheiat între comuna  Nuşeni, în calitate de locator și  

domnul Kulcsar Ştefan, în calitate de locatar . Proiect iniţiat de primar. 

9. Diverse 

 

      Domnul Primar Mureşan Ioan – Propun scoaterea de pe ordinea de zi a 

următorului proiect de hotărâre: 

 

- Proiect de hotărâre privind aprobarea înscrierii definitive în Cartea Funciară a dreptului 

de proprietate  asupra unor  bunuri imobile.Proiect iniţiat de primar. 

 

     Domnul Primar Mureşan Ioan – Propun suplimentarea ordinii de zi cu 2 proiecte de 

hotărâre: 

1 Proiect de hotărâre 2021 privind aprobarea protocolului de colaborare  

pentru realizarea lucrărilor de recalibrare-reprofilare a cursului de apă 

Meleş şi afluenţi pe teritoriul comunei Nuşeni, judeţul Bistriţa – Năsăud. 

Proiect iniţiat de primar 

2 Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de închiriere nr.1735 

din 06.05.2019 încheiat între comuna  Nuşeni, în calitate de locator și  

domnul Kulcsar Ştefan, în calitate de locatar . Proiect iniţiat de primar. 
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          Domnul preşedinte de ședință Bucșa Ilie- supune la vot ordinea de zi a şedinţei 

ordinare a Consiliului local al comunei Nușeni din data de 29.06.2021 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   

modificarea Hotărârii Consiliului local al comunei Nuşeni nr.25 din 29.06.2020 privind 

aprobarea Regulamentului de autorizare şi desfăşurare a activităţilor comerciale, pe raza 

comunei Nuşeni. 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 simplă. 

            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” 

            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 ședință Bucșa Ilie– Intervenţii vă rog ?       

            Domnul preşedinte de şedinţă Bucşa Ilie-  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 consumului lunar de carburanţi pentru autoturismul  marca Dacia Duster nr. de 

înmatriculare BN 01 PCN, aflat în  proprietatea Primăriei 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 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”.   
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            Domnul preşedinte de ședință Bucșa Ilie– Intervenţii vă rog ?       

            Domnul preşedinte de şedinţă Bucşa Ilie-  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 criteriilor şi a metodologiei pentru acordarea unor ajutoare de urgenţă, 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 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 ședință Bucșa Ilie– Intervenţii vă rog ?       

            Domnul preşedinte de şedinţă Bucşa Ilie -  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    

modificarea contractului de închiriere nr.1599 din 22.04.2019 încheiat între comuna  

Nuşeni, în calitate de locator și  domnul Roman Iosif, 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”. 
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            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 ședință Bucșa Ilie– Intervenţii vă rog ?       

            Domnul preşedinte de şedinţă Bucşa Ilie -  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 Hotărârii Consiliului local al comunei Nuşeni nr.64 din 02.11.20201 privind  

stabilirea taxelor speciale, datorate de persoanele fizice şi juridice din comuna NUȘENI, în 

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 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 ședință Bucșa Ilie– Intervenţii vă rog ?       

            Domnul preşedinte de şedinţă Bucşa Ilie -  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 7 aflat pe ordinea de zi- Proiect de hotărâre privind 

actualizarea componenţei echipei mobile pentru intervenţia de urgenţă  în cazurile de 

violenţă domestică, la nivelul comunei Nuşeni. 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” 
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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 ședință Bucșa Ilie– Intervenţii vă rog ?       

            Domnul preşedinte de şedinţă Bucşa Ilie -  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 8 aflat pe ordinea de zi- Proiect de hotărâre privind 

aprobarea protocolului de colaborare  pentru realizarea lucrărilor de recalibrare-reprofilare 

a cursului de apă Meleş şi afluenţi pe teritoriul comunei Nuşeni, judeţul Bistriţa – Năsăud. 

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 ședință Bucșa Ilie– Intervenţii vă rog ?       

            Domnul preşedinte de şedinţă Bucşa Ilie -  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 9 aflat pe ordinea de zi- Proiect de hotărâre privind 

modificarea contractului de închiriere nr.1735 din 06.05.2019 încheiat între comuna  

Nuşeni, în calitate de locator și  domnul Kulcsar Ştefan, 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.          
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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 ședință Bucșa Ilie– Intervenţii vă rog ?       

            Domnul preşedinte de şedinţă Bucşa Ilie -  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. 

 

          Nemaifiind alte probleme domnul preşedinte de şedinţă Bucşa Ilie declară închise 

lucrările şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei Nușeni din data de 29.06.2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

         ILIE BUCŞA                                     SECRETAR GENERAL, 

                                                             ADRIANA- GABRIELA  IRIMIEȘ 
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