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   CAPITOLUL I 

    Prezentarea generală a  comunei Nuşeni 
 

    ART. 1 

    (1) COMUNA NUŞENI este: 

    a) persoană juridică de drept public, cu capacitate juridică deplină şi patrimoniu 

propriu; 

    b) subiect juridic de drept fiscal; 

    c) titulară a drepturilor şi obligaţiilor ce decurg din contractele privind administrarea 

bunurilor care aparţin domeniului public şi privat al acesteia, precum şi din raporturile 

cu alte persoane fizice sau juridice, în condiţiile legii. 

    (2) Comuna Nuşeni are sediul social în comuna Nuşeni la adresa: localitatea Nuşeni, 

nr.37, judeţul Bistriţa – Năsăud, precum şi codul de înregistrare fiscală 44270015. 

    (3) Însemnele specifice ale comunei Nuşeni sunt: 

 

    a) stema,care urmează să fie aprobată; 

    b) steagul,care urmează să fie aprobat; 

    c) imnul, care urmează să fie aprobat. 

 

    ART. 2 

    (1) Comuna Nuşeni are reşedinţa în comuna Nuşeni, sat Nuşeni, nr.37, judeţul 

Bistriţa – Năsăud. 

    (2) Comuna Nuşeni  se delimitează din punct de vedere teritorial  astfel. 

E: comuna  Şieu-Odorhei şi Lechinţa; 

S: comuna Matei şi comuna Chiochiş; 

V: comuna Unguraş, judeţul Cluj; 

N: oraşul Beclean şi comuna Braniştea. 

    (3) Comuna Nuşeni are în componenţă un număr de 6 localităţi, dintre care 0 

localităţi urbane şi 7 localităţi rurale, respectiv Nuşeni, Beudiu, Feleac, Viţa, Rusu de 

Sus, Malin, Dumbravă, după caz, care sunt amplasate după cum urmează : 

Reședința de comună se află în localitatea NUȘENI. 

 

Distanțele dintre satele componente ale comunei sunt după cum urmează: 
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Reședința de comună, 

NUȘENI 

Sat KM 

BEUDIU 5 

FELEAC 5 

VIȚA 10 

MALIN 6 

DUMBRAVĂ 8 

RUSU DE SUS 3 

 

       Comuna NUȘENI este situata în partea de NORD-EST a județului Bistrița – 

Năsăud, la o distanță de 40 km de municipiul Bistrița, la 12 km de Beclean, 25 km de 

Dej, 90  km de Cluj-Napoca, pe șoseaua E58, între Bistrița și Beclean. 

    (4) Comuna Nuşeni potrivit legislaţiei privind amenajarea teritoriului naţional, are 

rangul IV. 

    (5) Prezentarea grafică şi descriptivă, respectiv suprafeţele intravilanului şi 

extravilanului pe fiecare dintre localităţile menţionate la alin. (3) sunt prevăzute în 

anexa nr. 1 la prezentul statut. 

   

    ART. 3 

    (1) Comuna Nuşeni dispune de o reţea hidrografică formată din:pârâuri. 

    (2) Pe teritoriul comunei Nuşeni după caz, se regăsesc o floră şi faună diverse. 

    (3) Comuna Nuşeni dispune de o mare diversitate de soluri. 

    (4) Denumirea pârâurilor  din comuna Nuşeni se regăsesc în anexa nr. 2  la prezentul 

statut. 

 

    ART. 4 

    (1) Comuna Nuşeni  s-a înfiinţat în anul 1968, conform Legii nr.2/1968, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare. 

    (2) Prima atestare documentară a comunei Nuşeni a fost în 1234. 

    (3) Evoluţia istorică a comunei Nuşeni se regăseşte în anexa nr. 3 la prezentul statut. 

 

    ART. 5 

    (1) Populaţia comunei Nuşeni numără 3037 locuitori. 

    (2) Componenţa şi structura populaţiei comunei Nuşeni defalcate inclusiv pe localităţi 

componente, se regăseşte în anexa nr. 4 la  prezentul statut. 

    (3) Aspectele privind numărul populaţiei se actualizează în urma recensământului în 

vederea respectării dreptului cetăţenilor aparţinând unei minorităţi naţionale de a folosi 
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limba lor maternă în relaţia cu administraţia publică locală şi cu serviciile 

deconcentrate. 

 

    CAPITOLUL II 

    Autorităţile administraţiei publice locale 
 

    ART. 6 

    (1) Autorităţile administraţiei publice locale sunt: 

    a) Consiliul Local al comunei Nuşeni  reprezintă autoritate deliberativă de la nivelul 

comunei Nuşeni. 

       Consiliul Local al comunei Nuşeni este format din 11 membri; 

    b) primarul comunei Nuşeni,  ca autoritate executivă; 

    c) La nivelul comunei Nuşeni, Consiliul local al comunei Nuşeni a ales un 

viceprimar,  numele acestuia fiind Rusan Liviu. 

    (2) Apartenenţa politică a consilierilor locali este următoarea: 7 consilieri locali din 

partea Partidului Naţional Liberal, un consilier local din partea Uniunii Democrate 

Maghiare din România, un consilier local din partea Partidului Social Democrat, un 

consilier local din partea ALDE, un consilier local din partea USR PLUS. 

    (3) Constituirea Consiliului local al comunei Nuşeni s-a constatat prin Ordinul 

prefectului judeţului  Bistriţa – Năsăud nr.280 din 21.10.2020 privind constatarea 

îndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului local al comunei Nușeni. 

    (4) Componenţa nominală, perioada/perioadele de exercitare a mandatelor aleşilor 

locali, precum şi apartenenţa politică a acestora, începând cu anul 1992, sunt prevăzute 

în anexa nr. 5.a la prezentul statut, respectiv în anexa nr. 5.b la prezentul statut, după 

caz. 

 

    ART. 7 

    (1) Autorităţile administraţiei publice locale au dreptul de a conferi şi retrage titlul de 

cetăţean de onoare persoanelor fizice române sau străine pentru comuna Nuşeni. 

    (2) Autorităţile administraţiei publice locale au dreptul de a conferi certificatul de 

fiu/fiică al/a comunei Nuşeni, persoanelor fizice române sau străine pentru comuna 

Nuşeni. 

    (3) Criteriile potrivit cărora autorităţile administraţiei publice locale au dreptul de a 

conferi şi retrage titlul de cetăţean de onoare persoanelor fizice române sau străine, 

precum şi procedura aplicabilă pentru acordarea titlului şi certificatului de fiu/fiică al/a 

comunei Nuşeni se regăsesc în anexa nr. 6 la prezentul statut. 

 

    CAPITOLUL III 

    Căi de comunicaţii 

 

    ART. 8 

    (1) Raza teritorială a comunei Nuşeni este tranzitată, după caz, de una sau mai multe 

dintre următoarele reţele de transport, potrivit prevederilor Legii nr. 363/2006 privind 
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aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea I - Reţele de 

transport, cu modificările şi completările ulterioare: a) reţeaua rutieră. 

    

    (2) Reţeaua de transport prevăzută la alin. (1) lit. a) este formată, potrivit Ordonanţei 

Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, din drumuri de interes judeţean şi drumuri de interes comunal şi 

poduri, după caz, astfel cum sunt prezentate în anexa nr. 7.a la prezentul statut. 

 

    CAPITOLUL IV 

    Principalele instituţii care îşi desfăşoară activitatea pe raza teritorială a comunei 

Nuşeni 

 

    ART. 9 

    (1) Reţeaua şcolară de la nivelul comunei Nuşeni potrivit Legii educaţiei naţionale nr. 

1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, cuprinde numărul total de unităţi de 

învăţământ de stat şi particular preuniversitar, acreditate, respectiv autorizate să 

funcţioneze provizoriu, numărul total al unităţilor de învăţământ preuniversitar, 

înfiinţate în structura universităţilor de stat, şi numărul total al furnizorilor de educaţie 

autorizaţi să funcţioneze provizoriu. 

    (2) Pe raza teritorială a comunei Nuşeni îşi desfăşoară activitatea un număr total de 

2 unităţi de învăţământ de stat. 

    (4) Unităţile de învăţământ şi furnizorii de educaţie prevăzuţi la alin. (1) sunt 

prezentate în anexa nr. 8 la prezentul statut. 

    (5) Comuna Nuşeni susţine unităţile de învăţământ şi furnizorii de educaţie prevăzuţi 

la alin. (1) potrivit prevederilor Legii nr. 1/2011. 

 

    ART. 10 

       (1) Pe raza teritorială a  comunei Nuşeni îşi desfăşoară activitatea 6 instituţii de 

cultură (cămine culturale). 

          (2) Pe raza teritorială a comunei Nuşeni nu s-au organizat manifestări culturalede 

tipul  festivalurilor naţionale/internaţionale, iniţiative culturale publice etc. 

           (3) Tipul şi denumirea instituţiilor de cultură ori tipul şi denumirea manifestărilor 

culturale se regăsesc în anexa nr. 9 la prezentul statut. 

          (4) Comuna Nuşeni participă la finanţarea manifestărilor culturale de la bugetele 

locale, din venituri proprii, fonduri externe rambursabile şi nerambursabile, contracte cu 

terţii, după caz, potrivit legii. 

 

    ART. 11 

      (1) Pe raza teritorială a comunei Nuşeni se asigură una sau mai multe dintre 

următoarele forme de asistenţă medicală, după caz: asistenţă medicală profilactică şi 

curativă; 

       (2) Comuna Nuţeni participă la finanţarea activităţilor de asistenţă de sănătate 

publică de la bugetele locale, din venituri proprii, fonduri externe rambursabile şi 

nerambursabile, contracte cu terţii, după caz, potrivit legii. 



 6 

    (3) Asistenţa medicală prevăzută la alin. (1) lit. a) se realizează, dacă este cazul, prin: 

cabinete medicale ambulatorii ale medicilor de familie. 

    (4) Lista cu numărul şi denumirea unităţilor prin care se asigură asistenţa medicală 

sunt prezentate în anexa nr. 9 la prezentul statut. 

 

    ART. 12 

    (1) Pe raza teritorială a comunei Nuşeni se asigură servicii sociale definite potrivit art. 

30 din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare. 

    (2) Comuna Nuşeni asigură cadrul pentru furnizarea serviciilor sociale prevăzute la 

alin. (1). 

    (3) Lista cu tipul serviciilor sociale asigurate de comuna Nuşeni se regăseşte în anexa 

nr. 9 la prezentul statut. 

 

 

    CAPITOLUL V 

    Funcţiuni economice ale unităţii administrativ-teritoriale 
 

    ART. 13 

    Principalele funcţiuni economice, capacităţi de producţie diversificate din sectorul 

secundar şi terţiar, precum şi din agricultură sunt prevăzute în anexa nr. 10 la prezentul 

statut. 

 

    CAPITOLUL VI 

    Bunurile din patrimoniul unităţii administrativ-teritoriale 
 

    ART. 14 

    (1) Patrimoniul comunei Nuşeni este compus din bunurile mobile şi imobile care 

aparţin domeniului public şi domeniului privat al comunei Nuşeni, precum şi din 

totalitatea drepturilor şi obligaţiilor cu caracter patrimonial. 

    (2) Inventarul bunurilor aflate în patrimoniul comunei Nuşeni, întocmit şi atestat prin 

Hotărârea Consiliului Local al comunei Nuşeni, nr.15/1999, cu modificările şi 

completările ulterioare şi atestat în Anexa nr.34 la Hotărârea Guvernului nr.905/2002 

privind atestarea domeniului public al judeţului Bistriţa – Năsăud, precum şi al 

municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Bistriţa – Năsăud,  în conformitate cu 

prevederile art. 289 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, se găseşte în anexa nr. 11 la 

prezentul statut. 

    (3) Inventarul bunurilor aflate în patrimoniul comunei Nuşeni se actualizează ori de 

câte ori intervin evenimente de natură juridică şi se publică pe pagina de internet a 

comunei Nuşeni, în secţiunea dedicată acestui statut. 
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 CAPITOLUL VII 

    Serviciile publice existente 
 

    ART. 15 

    Serviciile comunitare de utilităţi publice furnizate la nivelul comunei Nuşeni sunt, 

după caz: 

    a) serviciul public de alimentare apă şi canalizare, furnizat de S.C.Aquabis S.A.; 

    b) serviciul public de salubrizare, furnizat de S.C. Supercom S.A; 

    c) serviciul public de iluminat,furnizat de Distribuţie Energie Electrică România S.A. 

 

 

     

    ART. 16 

    Transportul şi distribuţia energiei electrice de pe raza teritorială a comunei Niuşeni 

sunt furnizate de  Distribuţie Energie Electrică România S.A. 

 

 

 

    ART. 17 

    Alimentarea cu gaze naturale pe raza comunei Nuşeni este asigurată de: S.C.  E.ON 

România S.R.L. 

 

 

    

    CAPITOLUL VIII 

    Atribuirea şi schimbarea denumirilor de străzi, pieţe şi de obiective de interes 

public local 
 

    ART. 18 

(1) Comuna Nuşeni atribuie sau schimbă denumirile de: străzi, pieţe şi de obiective de 

interes public local, precum şi pentru obiective şi instituţii de interes local aflate în 

subordinea sa, cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 63/2002 

privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări prin Legea 

nr. 48/2003, cu modificările şi completările ulterioare. 

(2)  În situaţia în care, prin proiectele de hotărâri ale consiliilor locale, se propune 

atribuirea ca denumire a unor nume de personalităţi ori evenimente istorice, 

politice, culturale sau de orice altă natură ori schimbarea unor astfel de denumiri, 

aceste hotărâri vor putea fi adoptate numai după ce au fost analizate şi avizate de 

comisia de atribuire de denumiri judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, în 

conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea 

sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 48/2003, cu 

modificările şi completările ulterioare. 
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    (3) Schimbarea denumirilor instituţiilor publice şi a obiectivelor de interes judeţean, 

se face prin hotărâre a consiliului judeţean, cu avizul consiliului local pe al cărui 

teritoriu administrativ sunt amplasate instituţiile şi obiectivele în cauză, în conformitate 

cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de 

denumiri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

 

    CAPITOLUL IX 

    Societatea civilă, respectiv partidele politice, sindicatele, cultele şi organizaţiile 

nonguvernamentale care îşi desfăşoară activitatea în comuna Nuşeni 
    

 ART. 19 

 

    (1) Comuna Nuşeni realizează un cadru de cooperare sau asociere cu organizaţii 

neguvernamentale, asociaţii şi cluburi sportive, instituţii culturale şi artistice, organizaţii 

de tineret, în vederea finanţării şi realizării unor acţiuni sau proiecte care vizează 

dezvoltarea comunităţii. 

    (2) Comuna Nuşeni acordă o atenţie deosebită proiectelor culturale şi educative cu 

caracter local, regional, naţional, european şi internaţional, care se încadrează în 

strategia de dezvoltare a unităţii administrativ-teritoriale. 

    (3) Comuna Nuşeni poate acorda finanţări nerambursabile de la bugetul local, în baza 

Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice 

alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

     

 

    ART. 20 

    (1) Pe teritoriul comunei Nuşeni îşi desfăşoară activitatea 5 partide politice sau 

organizaţii aparţinând minorităţilor naţionale, înfiinţate în condiţiile Legii partidelor 

politice nr. 14/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

    (2) Lista partidelor politice care îşi desfăşoară activitatea în comuna Nuşeni se 

găseşte în anexa nr. 12 la prezentul statut. 

şi judeţul pe raza căruia se regăseşte unitatea administrativ-teritorială respectivă. 

 

    ART. 21 

(1) În comuna Nuşeni îşi desfăşoară activitatea următoarele culte religioase:ortodox, 

romano-catolic, reformat, penticoastal, adventist, baptist şi alte religii. 

    (2) Lista cu denumirile lăcaşelor aparţinând cultelor religioase prevăzute la alin. (1) 

se regăseşte în anexa nr. 12 la prezentul statut. 
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    CAPITOLUL X 

    Participare publică 
 

    ART. 22 

    Populaţia din comuna Nuşeni este consultată şi participă la dezbaterea problemelor de 

interes local sau judeţean, după caz, astfel: 

    a) prin intermediul referendumului local, organizat în condiţiile legii; 

    b) prin intermediul adunărilor cetăţeneşti organizate pe sate, în mediul rural, şi pe 

cartiere şi/sau zone ori străzi, în mediul urban, după caz; 

    c) prin dezbaterile publice asupra proiectelor de acte administrative; 

    d) prin participarea la şedinţele consiliului local sau judeţean, după caz; 

    e) prin alte forme de consultare directă a cetăţenilor, stabilite prin regulamentul de 

organizare şi funcţionare al consiliului. 

 

    ART. 23 

    (1) În funcţie de obiectul referendumului local, modalitatea de organizare şi validare 

a acestuia se realizează cu respectarea prevederilor Legii nr. 3/2000 privind organizarea 

şi desfăşurarea referendumului, cu modificările şi completările ulterioare sau ale 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările 

ulterioare, după caz. 

    (2) Referendumul local se poate organiza în toate satele şi localităţile componente ale 

comunei sau oraşului ori numai în unele dintre acestea. 

 

    CAPITOLUL XI 

    Cooperare sau asociere 
 

    ART. 24  

          Comuna Nuşeni se asociază sau cooperează, după caz, cu persoane juridice de 

drept public sau de drept privat române sau străine, în vederea finanţării şi realizării în 

comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local cu respectarea 

prevederilor art. 89 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările 

şi completările ulterioare. 

 

    ART. 25 

         Comuna Nuşeni aderă la asociaţii naţionale şi internaţionale ale autorităţilor 

administraţiei publice locale, în vederea promovării unor interese comune. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10 

 

    CAPITOLUL XII 

    Dispoziţii tranzitorii şi finale 
 

    ART. 26 

    Anexele nr. 1 - 12 fac parte integrantă din prezentul statut, aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Local  

    ART. 27 

    Orice modificare care are ca obiect modificarea Statutului comunei Nuşeni sau a 

anexelor acestuia se realizează numai prin hotărâre a autorităţii deliberative. 

    ART. 28 

    Anexa nr. 11 la prezentul statut se actualizează ori de câte ori intervin evenimente de 

natură juridică. 

    ART. 29 

    Prezentul statut şi anexele acestuia, cu excepţia celei prevăzute la art. 28 se 

actualizează, în funcţie de modificările şi completările apărute la nivelul elementelor 

specifice ale acestora, cel puţin o dată pe an. 
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                                                                          ANEXA 1 la Statut 

 

    Prezentarea grafică şi descriptivă, respectiv suprafeţele intravilanului şi a 

extravilanului pe fiecare dintre localităţi 
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Suprafata teritorial administrativa a comunei Nuşeni este :          9204 Ha 

 

 Suprafata agricola –ha           6755 

 Din care :  arabil                    2593 

                       Livezi                   28 

                       Vii                        24 

                       Pasuni                  3301 

                       Fanate                  611 HA 
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                                                                              ANEXA 2 la Statut 

 

    Hidrografia, flora, fauna,  tipul solurilor, clima şi releiful de la nivelul comunei 

Nuşeni 

 

I. Hidrografia 

 

          Comuna Nuşeni este străbătută de o reţea de pârâuri dintre care cu debit mai mare 

sunt pârâul Apatiu care străbate o porţiune din localitatea Beudiu, Valea viţei, care 

străbate localitatea Viţa şi Beudiu şi pârâul Meleş care străbate localităţile Nuşeni şi 

Rusu de Sus.Pe raza comunei Nuseni exista,mici iazuri sau acumulari 

piscicole.Amenajari hidtrotehnice au fost efectuate la digurile si lucrarile de aparare 

impotriva inundatiilor etc. 

 

    II. Flora 

            Comuna Nuşeni  este situată, în cea mai mare parte, în zona foioaselor. În zona 

de vegetaţie a pădurilor de foioase sunt pădurile de gorun (stejar), putând aminti 

Quercus petraea, Quercus policarpa, pe alocuri in amestec cu alte specii de foioase (cu 

frunze căzătoare) în proporţie însemnată (alun, tei, carpen, plop) pe dealuri şi podişuri. 

 În zona de silvostepă (amestec de iarbă şi arbori) vegetaţia este reprezentată de 

petice rare de păduri şi şleauri de deal, în care predomină Quercus robur (stejarul comun 

din pădurea Hederişului). 

 În zona de vegetaţie a pădurilor de foioase, vegetaţia ierboasă este constituită din 

pajişti mezofile în ale căror compoziţie floristică apar: Agrostis tenuis, Festuca rubra, 

Festuca pratensis, Trifolium pratensis, trifolium repens, Lotus carniculata etc.. Pe 

păşune la Măgheruş şi Valea Măgheruşului predomină Poa pratensis şi Festuca sulcata. 

             Pădurile sunt situate pe raza comunei Nuşeni la o altitudine absolută cuprinsă 

între 560 şi 650 m. Pe fondul forestier al comunei se întâlneşte stejarul pe toate 

versantele dealurilor, făgete şi mai mult amestec. 
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                Legat de esenţa de arbori, mai întâlnim: ulmul (Ulmus foliaceea), cornul (Cornus 

mos), sângerul (Cornus sanguineea), teiul (Tillia tomentosa), plopul (Plopus tremulo)
1
. 

 Vegetaţia de luncă este reprezentată prin: răchită (Selix alba), arin (Alumus 

glutinoosa), plop (plopus alba) etc.. 

 

 

III. Fauna  

 

           Pentru ca un sfert din suprafata comunei Nuşeni este acoperita cu paduri si 

terenuri cu vegetatie forestiera fauna comunei se compune din specii precum 

mistret,urs, caprior, vulpe, iepuri, fazani, si altele, înregistrandu-se prezenta unor specii 

rare precum crex crex (cârstelul de câmpie). 

    

IV.Soluri,subsoluri . 

    Caracteristici pedologice ale solului-din punct de vedere litologic,solul este alcatuit 

din straturi impermeabile,argile, marne si roci 

permeabile,gresii,conglomerate,tufuri,nisipuri.In subsol exista resurse de sare si gaz 

metan 

 

V. Clima si relief 

     Comuna  Nuşeni este situată în partea nord-vestică a Câmpiei Transilvaniei, în zona 

de dealuri domoale, Altitudinile sunt cuprinse intre 400-600 m. 

      Relieful are o dispunere haotica,nu exista linii morfologice directoare,vaile sunt 

largi,cu tendinte de inmlastinire.Nu are terase. 

      Fenomenele climatice fiind normale pentru aceasta zona  caracteristice fiind  ploile, 

ninsorile si viscolul, iar pe alocuri si cu o repetabilitate scazuta grindina .  

     Majoritatea formaţiunilor geologice ale reliefului regiunii noastre este destul de slab 

cimentată, fapt ce atrage după sine prezentarea proceselor de versant şi eroziune a 

solurilor. 

      Atât pe păşuni, cât şi în zonele de teren arabil, eroziunea cuprinde suprafeţe mari. În 

adâncime, eroziunea este mai accentuată în perioadele când se topeşte zăpada sau în 

perioadele când sunt ploi torenţiale. 
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      Din punct de vedere climatic, comuna Nuşeni face parte din sectorul de climă 

continentală, ţinutul de deal, subţinutul de depresiune, districtul de pădure.  

       Regimul climatic temperat continental,temperaturi medii mai ridicate decat in 

bazinul Transilvaniei,de 9.1 grade Celsius( la 300 m altitudine)si de 7,8 grade Celsius(la 

650 m altitudine)preciptatii ce depasesc 600 litri/mp anual,vinturi dominante din 

directia Sud,Sud-Est fenomene meteorologice extreme, furtuni tornade nu au fost 

inregistrate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 16 

 

 

 

                                                                                         ANEXA 3 la Statut 

 

    Datele privind înfiinţarea comunei Nuşeni prima atestare documentară, precum 

şi evoluţia istorică 

 

    Comuna Nuşeni este situate la 48 km de Bistriţa, municipiul reşedinţă de judeţ şi la 9 

km faţă de oraşul Beclean şi are în componența sa șapte sate: Nușeni , satul de reședință, 

Beudiu, Dumbrava, Feleac, Malin, Rusu de Sus, Vița.Distanţa faţă de cel mai îndepărtat 

sat şi reşedinţa de comună este de 10 km, iar circulaţia în comună se face pe drumul 

judeţean DJ172A, DJ 172I, DJ172G şi pe drumurile comunale  DC 26, DC.27. 

               Localitatea Nușeni este atestată documentar în anul 1234 când regele Bela al 

IV-lea dăruiește niște sate de pe teritoriul cetății Dăbâca unor  sași. Apoi moșia va 

deveni proprietatea și reședința și proprietatea familiei Apalfy. 

               În 1467 localitatea apare cu statutul de târg oppidum.  

               A fost astfel identificată, pe bază de mărturii certe existența unor așezări 

preistorice, Pârâul Ciorbii, Poiana o așezare neolitică în prima epocă a fierului cât și o 

așezare romană, denumită Valea Urșilor.  

               Localitatea Beudiu este atestată în anul 1305. Satul a avut o biserică de lemn, 

Sfinții Arhangheli. La 1900 erau 687 greco-catolici, 22 reformați și 70 iudei. Ca și 

așezări antice descoperim  vatra satului pe grădinile din jurul casei nr.69, așezare din 

sec.VIII-lea, pe dealul Cioba o așezare Latene  și o așezare preistorică, Fundătura. 

                Localitatea Vița este atestată documentar la 1315. Satul a făcut parte dintre 

proprietățile voievodului Transilvaniei, Ladislau Kan, la începutul secolului al XIV-lea . 

La mijlocul veacului intră între satele cetății Ungurașului. Un document din anul 1371 

amintește de populația de hospites (sași)  din Vița ca aparținând de castrul regal de la 

Unguraș. În 1456 satul ajunge proprietatea familiei Lasonczi iar la 1550 este atașat 

domeniului Gherlei. Biserica reformată a fost ridicată la sfârșitul secolului al XV-lea . 

Zvornița a fost refăcută la 1872. 

                Localitatea Malin, așezare ce a aparținut pe domeniul Ungurașului, atestată 

documentar la 1305, terra seu villa Malom. Satul și pământul au fost veacuri la rând 
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amintite între posesiunile familiei Bethlen. În anul 1794 în satul Malin a fost ridicată o 

bisericuță de lemn. În anul 1900 în sat erau 411 greco-catolici și 510 reformați. Ca și 

descoperire arheologică a fost descoperită din epoca brozului– o așezare, Vatra satului 
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                                                                             ANEXA 5 la  Statut 

 

    Componenţa şi structura populaţiei comunei Nuşeni defalcate pe localităţi 

componente 

 

  Numarul populatiei          3037 

*Structura demografica      romani            2164       70% 

                                            maghiari           864     28,8%  

                                            tigani                7             0,2 

                                            ucraionieni       1 

                                            armeni              1  

*Populatie totala                             3037 

  Din care : femei                         1536 
 

 Numărul născuților vii pe localităţi 

Judeţ /mediu/localitate         2013*            2014*           2015*            2016*        2017                  2018 

  

NUŞENI                                     20                   19                24                        26            18                        17 

 Numărul decedaților pe localități  

Localități           2013*             2014*               2015*                   2016*                      2017                2018 

NUŞENI                 46               40                     50                            48                            45                      52 

 Sporul natural pe localități și medii de rezidență  

Judeţ / Mediu / Localitate     2013*            2014*           2015*             2016*             2017             2018 

NUŞENI                          -26                    -21                   -26                      -22                 -27                  -35 

 Natalitatea pe medii de rezidență și localităţi. 

                                                                              - proporții la 1000 locuitori –  

 

Judeţ / Mediu / Localitate       2013*           2014*           2015*               2016*          2017             2018 
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NUŞENI                                           6,8               6,6              8,4                   9,1              6,3                   6,1 

 Mortalitatea pe medii de rezidenţă şi localităţi 

                                                                              - proporții la 1000 locuitori – 

 Judeţ / Mediu / Localitate     2013*          2014*           2015*            2016*                 2017              2018 

NUŞENI                                      15,7               13,8              17,4                16,9                      15,9            18,6 

 Rata sporului natural pe medii de rezidenţă şi localităţi 

                                                                                    - proporții la 1000 locuitori –  

Judeţ/Mediu/Localitate           2013*         2014*            2015*            2016*                 2017               2018 

NUŞENI                                    -8,9             -7,2                 -9,0                -7,8                     -9,6                     -12,5 

 Numărul căsătoriilor pe medii de rezidență și localități  

Judeţ / Mediu / Localitate         2013           2014             2015              2016                    2017              2018 

NUŞENI                                          10                 16                 16                   12                           14                 10 

 Numărul divorțurilor pe medii de rezidență și localități 

 Judeţ / Mediu / Localitate        2013             2014              2015             2016                   2017                2018 

NUŞENI                                           1                     2                      4                       3                         42                      

  

 

Rata de divorțialitate pe medii de rezidență și localități  

                                                                                  - divorţuri la 1000 locuitori –  

Judeţ / Mediu / Localitate          2013*          2014*            2015*            2016*               2017                2018 

NUŞENI                                             0,34                0,69             1,39                   1,05               0,70                     
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Migratia populatiei. 

          În ultimii ani in comuna Nuşeni s-a inregistrat un flux destul de mare al plecarilor 

si stabilirii cu domiciliul (inclusiv migratia externa ),soldul schimbarilor de domiciliu 

fiind negativ . 

          Daca inainte de 1989 fluxurile de populatie s-au derulat dinspre spatiul rural spre 

cel urban ,in ultimii ani s-a constatat tendinta de inversare a acestor fluxuri atat din 

cauza problemelor economice si sociale generate de procesele de restructurare 

industriala cat si ca urmare a dezvoltarii infrastructurii edilitare din comuna Nuşeni . 

           De asemenea odata cu deschiderea granitelor ,un segment important al populatiei 

a ales sa emigreze in cautarea unui loc de munca mai bine platit . 

 

Etnie si religie. 

          In comuna Nuşeni conform datelor ultimului recensamant al populatiei (2011) 

majoritatea locuitorilor sunt romani . 

 

             Structura demografica      romani            2228      

                                            maghiari                    741     

                                            romi                            14             

                                            alte naţionalităţi          54 

                                                            

         Structura populatiei dupa relegie releva faptul ca majoritatea credinciosilor sunt 

ortodocsi .  Biserica este un factor insemnat de educare si formare a locuitorilor acestor 

meleaguri, in comuna exista 14 lacase de cult  din care unul este Mănăstirea Sfîntul Ilie 

si un numar de  4 culte recunoscute . 

          Populatia stabila dupa religie  se prezintă astfel: 2144 ortodocşi, 309 romano-

catolici, 407 reformaţi, 68 adventişti, 38 penticostali, 5 baptişti şi 66 locuitori de alte 

religii. 
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                                                                ANEXA 6.a la statut 

 

    Componenţa nominală, perioada/perioadele de exercitare a mandatelor aleşilor 

locali de la nivelul comunei Nuşeni precum şi apartenenţa politică a acestora, 

începând cu anul 1992 

 

    PRIMAR  AL COMUNEI NUŞENI   

    a) mandatul 1992 - 1996 
 __________________________________________________ 

|Nr. | Nume şi | Data     | Apartenenţa | Perioadă | 

|crt.| prenume | naşterii | politică    |          | 

|____|_________|__________|_____________|__________| 

|  0 |    1    |     2    |      3      |     4    | 

|____|_________|__________|_____________|__________| 

|  1.|MUREŞAN                P.N.Ţ.C.D.   1992-1996 

     |LIVIU    |                     | 

|____|_________|__________|_____________|__________| 

 

    b) mandatul 1996 – 2000 

 
 Nr. | Nume şi | Data     | Apartenenţa | Perioadă | 

|crt.| prenume | naşterii | politică    |          | 

|____|_________|__________|_____________|__________| 

|  0 |    1    |     2    |      3      |     4    | 

|____|_________|__________|_____________|__________| 

|  1.|FELECAN                P.A.C.      1996-2000 

     |TEODOR   |                         | 

|____|_________|__________|_____________|__________| 

 

 

 

 

    c) mandatul 2000 - 2004 
 __________________________________________________ 

Nr. | Nume şi | Data     | Apartenenţa | Perioadă | 

|crt.| prenume | naşterii | politică    |          | 

|____|_________|__________|_____________|__________| 

|  0 |    1    |     2    |      3      |     4    | 

|____|_________|__________|_____________|__________| 

|  1.|MUREŞAN                P.D.L.      2000-2004 

     |IOAN   |  20.09.1960                   | 

|____|_________|__________|_____________|__________| 
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    d) mandatul 2004 - 2008 
 __________________________________________________ 

Nr. | Nume şi | Data     | Apartenenţa | Perioadă | 

|crt.| prenume | naşterii | politică    |          | 

|____|_________|__________|_____________|__________| 

|  0 |    1    |     2    |      3      |     4    | 

|____|_________|__________|_____________|__________| 

|  1.|MUREŞAN                P.D.L.      2004-2008 

     |IOAN     |  20.09.1960                   | 

|____|_________|__________|_____________|__________| 

 

 

 

 

    e) mandatul 2008 – 2012 

 
 Nr. | Nume şi | Data     | Apartenenţa | Perioadă | 

|crt.| prenume | naşterii | politică    |          | 

|____|_________|__________|_____________|__________| 

|  0 |    1    |     2    |      3      |     4    | 

|____|_________|__________|_____________|__________| 

|  1.|MUREŞAN                P.N.L.     2008-2012 

     |IOAN   |  20.09.1960                   | 

|____|_________|__________|_____________|__________| 

 

 

    f) mandatul 2012 - 2016 
 __________________________________________________ 

|Nr. | Nume şi | Data     | Apartenenţa | Perioadă | 

|crt.| prenume | naşterii | politică    |          | 

|____|_________|__________|_____________|__________| 

|  0 |    1    |     2    |      3      |     4    | 

|____|_________|__________|_____________|__________| 

|  1.|         |          |             |          | 

|____|_________|__________|_____________|__________| 

|  2.|         |          |             |          | 

|____|_________|__________|_____________|__________| 

|  3.|         |          |             |          | 

|____|_________|__________|_____________|__________| 

| ...|         |          |             |          | 

|____|_________|__________|_____________|__________| 
 

    g) mandatul 2016 - 2020 
 __________________________________________________ 

|Nr. | Nume şi | Data     | Apartenenţa | Perioadă | 

|crt.| prenume | naşterii | politică    |          | 

|____|_________|__________|_____________|__________| 

|  0 |    1    |     2    |      3      |     4    | 

|____|_________|__________|_____________|__________| 

|  1.|         |          |             |          | 

|____|_________|__________|_____________|__________| 

|  2.|         |          |             |          | 

|____|_________|__________|_____________|__________| 
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|  3.|         |          |             |          | 

|____|_________|__________|_____________|__________| 

| ...|         |          |             |          | 

|____|_________|__________|_____________|__________| 
 

    h) mandatul .... 
 __________________________________________________ 

|Nr. | Nume şi | Data     | Apartenenţa | Perioadă | 

|crt.| prenume | naşterii | politică    |          | 

|____|_________|__________|_____________|__________| 

|  0 |    1    |     2    |      3      |     4    | 

|____|_________|__________|_____________|__________| 

|  1.|         |          |             |          | 

|____|_________|__________|_____________|__________| 

|  2.|         |          |             |          | 

|____|_________|__________|_____________|__________| 

|  3.|         |          |             |          | 

|____|_________|__________|_____________|__________| 

| ...|         |          |             |          | 

|____|_________|__________|_____________|__________| 
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                                                                                        ANEXA 6.b   la statut 

 

    Componenţa nominală, perioada/perioadele de exercitare ale mandatelor 

aleşilor locali de la nivelul  comunei Nuşeni precum şi apartenenţa politică a 

acestora, începând cu anul 1992 
 

    I. CONSILIERI LOCALI 

    a) mandatul 1992 - 1996 
 __________________________________________________ 

|Nr. | Nume şi | Data     | Apartenenţa | Perioadă | 

|crt.| prenume | naşterii | politică    |          | 

|____|_________|__________|_____________|__________| 

|  0 |    1    |     2    |      3      |     4    | 

|____|_________|__________|_____________|__________| 

|  1.|         |          |             |          | 

|____|_________|__________|_____________|__________| 

|  2.|         |          |             |          | 

|____|_________|__________|_____________|__________| 

|  3.|         |          |             |          | 

|____|_________|__________|_____________|__________| 

| ...|         |          |             |          | 

|____|_________|__________|_____________|__________| 
 

   b) mandatul 1996 - 2000 
 __________________________________________________ 

|Nr. | Nume şi | Data     | Apartenenţa | Perioadă | 

|crt.| prenume | naşterii | politică    |          | 

|____|_________|__________|_____________|__________| 

|  0 |    1    |     2    |      3      |     4    | 

|____|_________|__________|_____________|__________| 

|  1.|         |          |             |          | 

|____|_________|__________|_____________|__________| 

|  2.|         |          |             |          | 

|____|_________|__________|_____________|__________| 

|  3.|         |          |             |          | 

|____|_________|__________|_____________|__________| 

| ...|         |          |             |          | 

|____|_________|__________|_____________|__________| 
 

    c) mandatul 2000 - 2004 
 __________________________________________________ 

|Nr. | Nume şi | Data     | Apartenenţa | Perioadă | 

|crt.| prenume | naşterii | politică    |          | 

|____|_________|__________|_____________|__________| 

|  0 |    1    |     2    |      3      |     4    | 

|____|_________|__________|_____________|__________| 

|  1.|         |          |             |          | 

|____|_________|__________|_____________|__________| 

|  2.|         |          |             |          | 

|____|_________|__________|_____________|__________| 

|  3.|         |          |             |          | 

|____|_________|__________|_____________|__________| 

| ...|         |          |             |          | 

|____|_________|__________|_____________|__________| 
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    d) mandatul 2004 - 2008 
 __________________________________________________ 

|Nr. | Nume şi | Data     | Apartenenţa | Perioadă | 

|crt.| prenume | naşterii | politică    |          | 

|____|_________|__________|_____________|__________| 

|  0 |    1    |     2    |      3      |     4    | 

|____|_________|__________|_____________|__________| 

|  1.|         |          |             |          | 

|____|_________|__________|_____________|__________| 

|  2.|         |          |             |          | 

|____|_________|__________|_____________|__________| 

|  3.|         |          |             |          | 

|____|_________|__________|_____________|__________| 

| ...|         |          |             |          | 

|____|_________|__________|_____________|__________| 
 

    e) mandatul 2008 - 2012 
 __________________________________________________ 

|Nr. | Nume şi | Data     | Apartenenţa | Perioadă | 

|crt.| prenume | naşterii | politică    |          | 

|____|_________|__________|_____________|__________| 

|  0 |    1    |     2    |      3      |     4    | 

|____|_________|__________|_____________|__________| 

|  1.|         |          |             |          | 

|____|_________|__________|_____________|__________| 

|  2.|         |          |             |          | 

|____|_________|__________|_____________|__________| 

|  3.|         |          |             |          | 

|____|_________|__________|_____________|__________| 

| ...|         |          |             |          | 

|____|_________|__________|_____________|__________| 
 

    f) mandatul 2012 - 2016 
 __________________________________________________ 

|Nr. | Nume şi | Data     | Apartenenţa | Perioadă | 

|crt.| prenume | naşterii | politică    |          | 

|____|_________|__________|_____________|__________| 

|  0 |    1    |     2    |      3      |     4    | 

|____|_________|__________|_____________|__________| 

|  1.|         |          |             |          | 

|____|_________|__________|_____________|__________| 

|  2.|         |          |             |          | 

|____|_________|__________|_____________|__________| 

|  3.|         |          |             |          | 

|____|_________|__________|_____________|__________| 

| ...|         |          |             |          | 

|____|_________|__________|_____________|__________| 
 

    g) mandatul 2016 - 2020 
 __________________________________________________ 

|Nr. | Nume şi | Data     | Apartenenţa | Perioadă | 

|crt.| prenume | naşterii | politică    |          | 

|____|_________|__________|_____________|__________| 

|  0 |    1    |     2    |      3      |     4    | 
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|____|_________|__________|_____________|__________| 

|  1.|         |          |             |          | 

|____|_________|__________|_____________|__________| 

|  2.|         |          |             |          | 

|____|_________|__________|_____________|__________| 

|  3.|         |          |             |          | 

|____|_________|__________|_____________|__________| 

| ...|         |          |             |          | 

|____|_________|__________|_____________|__________| 
 

    h) mandatul ........ 
 __________________________________________________ 

|Nr. | Nume şi | Data     | Apartenenţa | Perioadă | 

|crt.| prenume | naşterii | politică    |          | 

|____|_________|__________|_____________|__________| 

|  0 |    1    |     2    |      3      |     4    | 

|____|_________|__________|_____________|__________| 

|  1.|         |          |             |          | 

|____|_________|__________|_____________|__________| 

|  2.|         |          |             |          | 

|____|_________|__________|_____________|__________| 

|  3.|         |          |             |          | 

|____|_________|__________|_____________|__________| 

| ...|         |          |             |          | 

|____|_________|__________|_____________|__________| 
 

    II. VICEPRIMARI/VICEPREŞEDINŢI AI CONSILIILOR JUDEŢENE 

 

    a) mandatul 1992 - 1996 
 __________________________________________________ 

|Nr. | Nume şi | Data     | Apartenenţa | Perioadă | 

|crt.| prenume | naşterii | politică    |          | 

|____|_________|__________|_____________|__________| 

|  0 |    1    |     2    |      3      |     4    | 

|____|_________|__________|_____________|__________| 

|  1.|         |          |             |          | 

|____|_________|__________|_____________|__________| 

|  2.|         |          |             |          | 

|____|_________|__________|_____________|__________| 

|  3.|         |          |             |          | 

|____|_________|__________|_____________|__________| 

| ...|         |          |             |          | 

|____|_________|__________|_____________|__________| 
 

    b) mandatul 1996 - 2000 
 __________________________________________________ 

|Nr. | Nume şi | Data     | Apartenenţa | Perioadă | 

|crt.| prenume | naşterii | politică    |          | 

|____|_________|__________|_____________|__________| 

|  0 |    1    |     2    |      3      |     4    | 

|____|_________|__________|_____________|__________| 

|  1.|         |          |             |          | 

|____|_________|__________|_____________|__________| 

|  2.|         |          |             |          | 

|____|_________|__________|_____________|__________| 
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|  3.|         |          |             |          | 

|____|_________|__________|_____________|__________| 

| ...|         |          |             |          | 

|____|_________|__________|_____________|__________| 
 

    c) mandatul 2000 - 2004 
 __________________________________________________ 

|Nr. | Nume şi | Data     | Apartenenţa | Perioadă | 

|crt.| prenume | naşterii | politică    |          | 

|____|_________|__________|_____________|__________| 

|  0 |    1    |     2    |      3      |     4    | 

|____|_________|__________|_____________|__________| 

|  1.|         |          |             |          | 

|____|_________|__________|_____________|__________| 

|  2.|         |          |             |          | 

|____|_________|__________|_____________|__________| 

|  3.|         |          |             |          | 

|____|_________|__________|_____________|__________| 

| ...|         |          |             |          | 

|____|_________|__________|_____________|__________| 
 

    d) mandatul 2004 - 2008 
 __________________________________________________ 

|Nr. | Nume şi | Data     | Apartenenţa | Perioadă | 

|crt.| prenume | naşterii | politică    |          | 

|____|_________|__________|_____________|__________| 

|  0 |    1    |     2    |      3      |     4    | 

|____|_________|__________|_____________|__________| 

|  1.|         |          |             |          | 

|____|_________|__________|_____________|__________| 

|  2.|         |          |             |          | 

|____|_________|__________|_____________|__________| 

|  3.|         |          |             |          | 

|____|_________|__________|_____________|__________| 

| ...|         |          |             |          | 

|____|_________|__________|_____________|__________| 
 

    e) mandatul 2008 - 2012 
 __________________________________________________ 

|Nr. | Nume şi | Data     | Apartenenţa | Perioadă | 

|crt.| prenume | naşterii | politică    |          | 

|____|_________|__________|_____________|__________| 

|  0 |    1    |     2    |      3      |     4    | 

|____|_________|__________|_____________|__________| 

|  1.|         |          |             |          | 

|____|_________|__________|_____________|__________| 

|  2.|         |          |             |          | 

|____|_________|__________|_____________|__________| 

|  3.|         |          |             |          | 

|____|_________|__________|_____________|__________| 

| ...|         |          |             |          | 

|____|_________|__________|_____________|__________| 
 

    f) mandatul 2012 - 2016 
 __________________________________________________ 
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|Nr. | Nume şi | Data     | Apartenenţa | Perioadă | 

|crt.| prenume | naşterii | politică    |          | 

|____|_________|__________|_____________|__________| 

|  0 |    1    |     2    |      3      |     4    | 

|____|_________|__________|_____________|__________| 

|  1.|         |          |             |          | 

|____|_________|__________|_____________|__________| 

|  2.|         |          |             |          | 

|____|_________|__________|_____________|__________| 

|  3.|         |          |             |          | 

|____|_________|__________|_____________|__________| 

| ...|         |          |             |          | 

|____|_________|__________|_____________|__________| 
 

    g) mandatul 2016 - 2020 
 __________________________________________________ 

|Nr. | Nume şi | Data     | Apartenenţa | Perioadă | 

|crt.| prenume | naşterii | politică    |          | 

|____|_________|__________|_____________|__________| 

|  0 |    1    |     2    |      3      |     4    | 

|____|_________|__________|_____________|__________| 

|  1.|         |          |             |          | 

|____|_________|__________|_____________|__________| 

|  2.|         |          |             |          | 

|____|_________|__________|_____________|__________| 

|  3.|         |          |             |          | 

|____|_________|__________|_____________|__________| 

| ...|         |          |             |          | 

|____|_________|__________|_____________|__________| 
 

    h) mandatul .... 
 __________________________________________________ 

|Nr. | Nume şi | Data     | Apartenenţa | Perioadă | 

|crt.| prenume | naşterii | politică    |          | 

|____|_________|__________|_____________|__________| 

|  0 |    1    |     2    |      3      |     4    | 

|____|_________|__________|_____________|__________| 

|  1.|         |          |             |          | 

|____|_________|__________|_____________|__________| 

|  2.|         |          |             |          | 

|____|_________|__________|_____________|__________| 

|  3.|         |          |             |          | 

|____|_________|__________|_____________|__________| 

| ...|         |          |             |          | 

|____|_________|__________|_____________|__________| 
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                                                                      ANEXA 7  la Statut 

 

    Procedura privind acordarea titlului de "Cetăţean de onoare al comunei Nuşeni 

respectiv a "Certificatului de Fiu/Fiică al/a comunei Nuşeni” 
 

    ART. 1 

    Titlul de "Cetăţean de onoare al comunei Nuşeni", denumit în continuare Titlu 

reprezintă cea mai înaltă distincţie acordată de către Consiliul local al comunei Nuşeni 

    ART. 2 

    Certificatul de "Fiu/fiică al/a comunei Nuşeni", denumit în continuare Certificat 

reprezintă distincţia acordată de către Consiliul local al comunei Nuşeni, persoanelor 

născute în  comuna Nuşeni la împlinirea vârstei de 18 ani. 

    ART. 3 

    Titlul şi Certificatul se pot acorda la iniţiativa: 

    a) primarului; 

    b) consilierilor locali; 

    c) unui număr de cel puţin 5% din numărul total al locuitorilor cu drept de vot înscrişi 

în Registrul electoral cu domiciliul sau reşedinţa în unitatea administrativ-teritorială 

respectivă. 

    ART. 4 

    Acordarea Titlului şi a Certificatului nu este condiţionată de cetăţenie, naţionalitate, 

vârstă, domiciliu, sex, religie, apartenenţă politică. 

    ART. 5 

    Titlul şi Certificatul au următoarele caracteristici: 

    a) sunt personale; 

    b) sunt netransmisibile; 

    c) reprezintă un drept al titularului; 

    d) au valabilitate nedeterminată. 

    ART. 6 

    Sunt îndreptăţite să fie propuse pentru acordarea Titlului categoriile de persoane sau 

personalităţi care se găsesc în una din următoarele situaţii: 

    a) personalităţi cu recunoaştere locală, naţională sau internaţională care şi-au pus 

amprenta asupra dezvoltării comunei Nuşeni şi a imaginii acestuia; 

    b) personalităţi care, prin realizările lor deosebite, au făcut cunoscut numele comunei 

Nuşeni în ţară şi străinătate; 

    c) persoane care, prin acţiunile lor, au preîntâmpinat producerea de evenimente 

deosebit de grave sau prin sacrificiul suprem au salvat vieţile concetăţenilor lor, în 

comuna Nuşeni; 

    d) persoane care, prin acţiunile lor dezinteresate (donaţii, acţiuni umanitare etc.), au 

produs o îmbunătăţire simţitoare a condiţiilor de viaţă a locuitorilor comunei Nuşeni; 

    e) foşti deţinuţi politici sau veterani de război care prin activitatea lor ulterioară au un 

aport la realizarea unei imagini pozitive a comunei Nuşeni în lume; 

    f) sportivi din comuna Nuşeni care au obţinut rezultate deosebite în competiţii 

sportive internaţionale; 
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    g) alte situaţii stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare al consiliului 

judeţean/local, după caz. 

    ART. 7 

    Nu pot deţine Titlul persoanele care se găsesc în una din următoarele situaţii: 

    a) condamnate prin hotărâre judecătorească definitivă pentru infracţiuni contra 

statului, crime împotriva umanităţii, fapte penale; 

    b) care au dosare pe rol, în cauze care ar leza imaginea Titlului; propunerea se va face 

după clarificarea situaţiei juridice. 

    ART. 8 

    (1) Persoanele prevăzute la art. 3 solicită acordarea Titlului sau a Certificatului prin 

depunerea unui dosar la unitatea administrativ-teritorială respectivă. 

    (2) Dosarul prevăzut la alin. (1) cu privire la acordarea Titlului cuprinde cel puţin 

următoarele înscrisuri: 

    a) actul de identitate (copie vizată în conformitate cu originalul); 

    b) curriculum vitae (în original); 

    c) certificat de cazier judiciar (în original); 

    d) actul de deces al celui propus, după caz (copie vizată în conformitate cu 

originalul). 

    (3) Dosarul prevăzut la alin. (1) cu privire la acordarea Certificatului cuprinde cel 

puţin următoarele înscrisuri: 

    a) actul de identitate (copie vizată în conformitate cu originalul); 

    b) curriculum vitae (în original). 

    (4) Persoanele prevăzute la art. 3, după înregistrarea dosarului, depun la secretarul 

general al unităţii administrativ-teritoriale proiectul de hotărâre de consiliu însoţit de 

referatul de aprobare şi dosarul prevăzut la alin. (2) sau (3). 

    (5) Proiectul de hotărâre prevăzut la alin. (4) este înscris pe ordinea de zi a şedinţelor 

consiliului dacă sunt îndeplinite prevederile art. 136 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

    (6) Proiectul de hotărâre prevăzut la alin. (4) este dezbătut în şedinţă ordinară sau 

extraordinară. 

    (7) Hotărârea privind acordarea Titlului sau a Certificatului, după caz, se adoptă cu 

majoritatea absolută a consilierilor consiliului local sau judeţean, după caz. 

    (8) Propunerile respinse nu pot fi reintroduse în dezbatere pe perioada mandatului în 

curs. 

    (9) Decernarea Titlului se face de către primarul comunei Nuşeni  în cadrul şedinţelor 

ordinare sau extraordinare ale Consiliului local al comunei Nuşeni. 

    (10) Acordarea Certificatului se face de către primarul comunei Nuşeni, în cadrul 

unei festivităţi care se organizează de către primar . 

    ART. 9 

    Înmânarea Titlului se realizează după cum urmează: 

    a) preşedintele de şedinţă anunţă festivitatea ce urmează să se desfăşoare; 

    b) primarul comunei Nuşeni prezintă referatul de aprobare care a stat la baza 

propunerii Hotărârii Consiliului Local ; 
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    c) primarul comunei Nuşeni înmânează diploma de "Cetăţean de onoare al Comunei 

Nuşeni" persoanei laureate sau persoanei care o reprezintă; 

    d) ia cuvântul persoana laureată sau reprezentantul acesteia; 

    e) pot să ia cuvântul şi alte persoane prezente care doresc să sublinieze pe scurt 

meritele laureatului; 

    f) laureatul sau, după caz, persoana care îl reprezintă este invitat/ă să scrie câteva 

rânduri în Cartea de onoare a Comunei Nuşeni . 

 

 

    ART. 10 

    Deţinătorii în viaţă ai Titlului dobândesc următoarele drepturi specifice: 

    a) dreptul de a lua cuvântul în şedinţele Consiliului Local al Comunei Nuşeni la 

dezbaterea materialelor care privesc întreaga comunitate; 

    b) dreptul de a participa la toate manifestările desfăşurate sub patronajul Consiliului 

Local al Comunei Nuşeni sau în care acesta este coorganizator; 

    c) dreptul de a călători gratuit pe toate mijloacele de transport în comun din comuna 

Nuşeni; 

    d) dreptul de a participa gratuit la toate manifestările cultural-sportive organizate de 

instituţiile aflate în subordinea consiliului local; 

    e) alte drepturi stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului 

Local al Comunei Nuşeni. 

 

    ART. 11 

    Drepturile prevăzute la art. 6 încetează în următoarele situaţii: 

    a) decesul titularului; 

    b) retragerea Titlului. 

    ART. 12 

    Titlul se retrage în următoarele situaţii: 

    a) atunci când ulterior decernării apar incompatibilităţile prevăzute la art. 7 lit. a); 

    b) atunci când persoana laureată produce prejudicii de imagine sau de altă natură 

comunei Nuşeni locuitorilor săi sau ţării. 

    ART. 13 

    Retragerea Titlului se face de către Consiliul Local al Comunei Nuşeni, după 

următoarea metodologie: 

    a) este sesizat Consiliul Local al Comunei .Nuşeni de către persoanele menţionate la 

art. 3; 

    b) dezbaterea cazului se va face în cadrul comisiilor consiliului local; 

    c) retragerea Titlului se va face prin hotărâre a consiliului judeţean/consiliului local, 

adoptată cu majoritate absolută, cu aplicarea prevederilor art. 8 pentru dezbaterea 

candidaturii; 

    d) la şedinţa consiliului va fi invitat deţinătorul Titlului, iar dacă va fi prezent i se va 

acorda cuvântul, la solicitarea sa. 
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    ART. 14 

    Cetăţenii de onoare au datoria de a promova imaginea comunei Nuşeni. 

    ART. 15 

    Fiecare Cetăţean de onoare va planta un copac pe care va fi aplicată o plăcuţă cu 

numele acestuia. 

    ART. 16 

    Informaţiile publice referitoare la "cetăţenii de onoare" vor fi publicate şi în format 

electronic pe pagina de internet a unităţii administrativ-teritoriale respective. 

    ART. 17 

    Legitimarea cetăţenilor de onoare sa va face în baza unui înscris denumit brevet, 

semnat de către primarul comunei Nuşeni. 
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                                                                                 ANEXA 8.a la Statut 

 

                         Reţeaua rutieră 
 

     

A. Drumuri de interes judeţean 

 

 Drumul judetean 172 transverseaza teritoriul localitatilor Rusu de Sus, Nuseni, 

Beudiu pe directia nord-Sus. Comuna Nuşeni este străbătută de DJ 172 pe 

teritoriul localităţilor Rusu de Sus, Nuşeni, Beudiu, uşeni-Feleac şi Beudiu-Viţa 

pe o lungime de 20 km. Drumul Judetean Nuseni-Feleac-transverseaza o parte 

din localitatea Nuseni si localitatea Feleac de la Nord la Sud si este pietruit. 

 

 

    B. Drumuri de interes local 

    1. Drumuri comunale 

 Drumul comunal 26 transverseaza pe directia Vest-Est,localitatile Malin si 

Dumbrava. Drumul este asfaltat pana in centrul localitatii Malin. Lungimea 

totală a drumurilor comunale ce străbat comuna Nuşeni  este de 16 km. 

 Drum comunl Nuşeni-Mănăstirea Sfântul Ilie. 

 

    2. Drumuri vicinale - aprox. 20,4 km. 

 

        3. Străzi  

       Număr 70 

       Lungime totală:14,2 km. 
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                                                                            ANEXA 9 la Statut 

 

    Principalele instituţii din domeniul educaţiei, cercetării, culturii, sănătăţii, 

asistenţei sociale, presei, radioului, televiziunii şi altele asemenea din comuna 

Nuşeni 
 

    I. Instituţii din domeniul educaţiei şi cercetării 

       Reteaua sistemului educational din comuna Nuşeni ,acopera nivelul de invatamant 

prescolar , scolar si gimnazial  si cuprinde in componenta sa urmatoarele : 

 3 unitati prescolare,gradinite  in localitatile Nuşeni ,Viţa, Malin. 

  o unitate scolară cls.I-IV in localitatea Feleac ; 

 2 unităţi gimnaziale in localităţile  Nuşeni şi Viţa ; 

    În şcolile din comuna Nuşeni învaţă în prezent în clasele gimnaziale uu număr  de 67 

de elevi, în clasele primare un număr de 100 de elevi şi un număr de 59 copii în 

grădiniţe.  Institutiile scolare au o baza materiala ( Sali de clase ,biblioteca ,teren de 

sport ,laboratoare ) buna ,respectiv umana (cadre didactice ) care asigura in bune 

conditii desfasurarea actului educational dar necesita diferite investitii atat in domeniul 

infrastructurii cat si in ceea ce priveste perfectioanrea continua a cadrelor didactice in 

vederea adaptarii la cerintele pietei ,inclusiv la nivel local prin specializarile prevazute 

in oferta educationala .Elevii din şcolile din comuna Nuşeni au la dispoziţie clădiri 

moderne cu încălzire centrală, apă curentă, canalizare, iar şcolile sunt dotate cu mobilier 

adecvat, calculatoare şi sisteme de supraveghere privind siguranţa elevilor în şcoli.De 

asemenea, au la dispoziţie terenuri de sport şi biblioteci şcolare cu un număr de 4404 

volume, beneficiind de burse şcolare şi facilităţi de transport gratuit de la domiciliu la 

şcoală şi invers.Faptul că, comuna Nuşeni este situată în apropriere de oraşul Beclean, 

asigură pentru elevii care învaţă în şcolile din comuna Nuşeni un personal didactic bine 

pregătit profesional şi ca urmare o serie de elevi au fost remarcaţi la diversele competiţii 

şolare desfăşurate în judeţ şi nu numai. 

           Una din preocupările de  bază ale administraţiei publice locale şi a cadrelor 

didactice este prevenirea abandonului şcolar.  
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    II. Instituţii din domeniul culturii 

 

- Căminul Cultural din localitatea Nuşeni; 

- Căminul Cultural din localitatea Beudiu ; 

- Căminul Cultural din localitatea Feleac; 

- Căminul Cultural din localitatea Malin; 

- Căminul Cultural din localitatea Viţa ; 

- Căminul Cultural din localitatea Rusu de Sus. 

 

    III. Instituţii din domeniul sănătăţii 

 

       Avand in vedere apropierea de oraşul Beclean si posibilitatile facile de acces spre 

unitatile sanitare din aceasta zona urbana unitatile sanitare din comuna sunt destul de 

precar reprezentate in prezent in comuna functionand un singur dispensar uman ,care 

este deservit de un medic de familie,ajutati de o asistentă medicală .Comuna Nuşeni nu 

are unitate spitaliceasca cu paturi sau unitate de primiri urgente .Cladirea in care 

functioneaza cabinetul medical este o cladire veche si din acest motiv s-a impus 

modernizare clădirii, care este în curs de derulare. 

       In domeniul farmaceutic comuna dispune de o farmacie umană . 

       Principalele trei cauze de deces la nivelul comunei Nuşeni sunt bolile 

cardiovasculare ,tumorile si bolile aparatului respirator . 

 

 

 

    IV. Instituţii din domeniul asistenţei sociale 

 

    În localitatea Nuşeni, există un Centru pentru persoane cu handicap şi persoane 

vârstnice, aflat în subordinea DGASPC Bistriţa –Năsăud.    

             Compartimentul de asistenta sociala are in componenta sa 2 angajaşi, care 

asigura capacitatea functionala si de raspuns la problemele ivite in comunitate si in 

relatia cu institutiile sociale din judetul Bistrita -Nasaud . 

       Din punct de vedere al infrastructurii pe teritoriul comunei Nuşeni nu exista in 

proprietatea sau administrarea comunei centre de tip rezidential ,centre pentru persoane 
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varstnice sau defavorizate ,centre pentru persoane abuzate ,cu afectiuni neuropsihice sau 

cu handicap . 

    La nivelul AJPIS Bistrita pentru beneficiarii rezidenti in comuna Nuşeni se afla in 

plata urmatoarele categorii de prestatii sociale : 

               Nr.Crt.          Tipul prestatiei                           Numar 

1.        Alocatie de stat pentru copii                28 

2.         Alocatie pentru sustinerea familiei      22 

3.         Venit minim garantat                         19 

 

4.          Indemnizatie crestere copil                17 

 

5.          Plasament familial                              0 

 

6.           Persoane cu handicap                       60 din care 29 cu asistenţi 

personali angajaţi şi 31 cu indemnizaţie 

7. Ajutoare pentru încălzirea locuinţei cu lemne  19 

8. Ajutoare pentru încălzirea locuinţei cu gaze naturale       5 

9. Beneficiari carduri mese calde                                       117 

10. Tichete sociale elevi                                                        76 

11. Ajutoare de urgenţă                                                          3 

12. Distribuire măşti de protecţie sanitară                           122 

13. Distribuire produse in cadrul Programului POAD          109 

 

    

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 37 

 

                                                            ANEXA 10  la Statut 

 

    Principalele funcţiuni economice, capacităţi de producţie diversificate din 

sectorul secundar şi terţiar, precum şi din agricultură din comuna Nuşeni 
 

    Potentialul  comunei Nuşeni este unul bun din punct de vedere economic dar este 

scazut din punct de vedere turistic datorita lipsei capacitatilor de cazare si a obiectivelor 

turistice din zona care sunt putine si neatractive . 

          Caracteristici generale la nivelul comunei Nuşeni  

          Principalele domenii economice din comuna Nuşeni sunt reprezentate 

de,comert,activitatea de depozitare ,transporturile ,constructii etc. 

             Viaţa economică a comunei Nuşeni trebuie dezvoltată în continuae în toate 

sectoarele sale : agricultură, zootehnie, mica industrie, comerţ şi silvicultură, iar 

autorităţile publice locale trebuie să investească pentru dezvoltarea vieţii economice a 

comunei, deoarece aceasta produce efecte benefice asupra vieţii locuitorilor comunei 

Nuşeni. 

            Redam mai jos lista firmelor cu sediul social in localitatile comunei Nuşeni : 
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          Comertul este reprezentat de societatile comerciale care comercializeaza produse 

lactate ,oua ,carne ,uleiuri si grasimi vegetale ( CAEN 4633),urmeaza societaile care 

comercializeaza articole din sticla ,lemn,vopsitorii in magazine specializate (CAEN 

4752) si comert cu bauturi ,produse alimentare si tutun (CAEN 4711). 

         Domeniul transport si depozitare alaturi de domeniul constructii detine o pondere 

mai mica in economia comunei dar contribuie constant la cresterea veniturilor comunei 

si oferirea de noi locuri de munca . 

        Domeniul agricultura si silvicultura reprezinta o contributie mica la economia 

locala ,dar prin aportul acestor societati care se implica in cultivarea terenurilor agricole 

,cresterea animalelor  si paza si exploatarea padurilor potentialul agricol al comunei 

noastre este mentinut si imbunatatit de la an la an . 
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                                                                                ANEXA 11 la Statut 

 

    Inventarul bunurilor aflate în patrimoniul comunei Nuşeni 
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                                                                     ANEXA 12 la Statut 

 

    Principalele entităţi privind societatea civilă, respectiv partidele politice, 

sindicatele, cultele, instituţiile de utilitate publică, precum şi celelalte organizaţii 

nonguvernamentale, care au sediul sau punctul declarat că funcţionează la nivelul 

unităţii administrativ-teritoriale 
 

 

    I. Principalele partide politice – filiale locale 

 

- Partidul Naţional Liberal; 

- Uniunea Democrată Maghiară  

- Partidul Social Democrat; 

- ALDE; 

- USR PLUS. 

 

    II. Cultele religioase 

 

 

       Comuna Nuşeni adaposteste o serie de vestigii de patrimoniu arhitectural 

,monumente si ansambluri incadrate ca monumente istorice de valoare nationala si 

universala (Clasa A) sau ca monumente istorice reprezentative pentru patrimoniul 

cultural local (Clasa B) . 

 Monumente istorice : 

Ansamblul bisericii reformate din Nușeni este un ansamblu de monumente istorice 

aflat pe teritoriul satului Nușeni; comuna Nușeni.
[
 

 

Ansamblul este format din următoarele monumente:| 

 Biserica reformată | 

 Clopotnița bisericii reformate  

 

       Biserica reformată şi clopotniţa aflată la sud de aceasta, se situează în centrul 

localităţii, înconjurată de un gard modern din fier forjat. Biserica orientată est-vest este 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Nu%C8%99eni,_Bistri%C8%9Ba-N%C4%83s%C4%83ud
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comuna_Nu%C8%99eni,_Bistri%C8%9Ba-N%C4%83s%C4%83ud
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de tip sală, cu navă dreptunghiulară şi cor poligonal, sprijinit în exterior de contraforturi, 

şi poartă acoperiş în patru ape. Corul mai îngust şi mai scund decât nava, este acoperită 

cu boltă în cruce pe ogive, sprijinită pe console treptate. 

Faţadele clădirii sunt relativ simple, caracterul lor fiind marcat de amplasarea ritmată 

ale elementelor arhitectonice şi ornamentale. Faţada corului poligonal este articulată de 

o bază înaltă, zidurile sale fiind sprijinite la colţuri de contraforturi. Registrele cuprinse 

între contraforturile de pe latura sudică şi sud-estică a corului cuprind câte o fereastră 

(în total trei ferestre) încheiate în arc frânt şi decorate cu muluri simple, cioplite din 

piatră. Pornirea mulurilor indică faptul că iniţial aceştia au fost ferestre bipartite. 

 

         Peretele sudic al navei este sprijinit la colţuri de două contraforturi treptate. Zidul 

este străpuns de două ferestre încheiate în arc frânt şi de poarta intrării principale. 

Ancadramentul porţii cu închidere dreptunghiulară şi cu colţurile superioare evazate 

este delimitată de un fronton frânt şi bogat profilat, decorat cu conuri de pin stilizaţi şi 

se caracterizează prin limbajul stilistic al barocului tardiv. 

În centrul faţadei vestice este amenajată o scară de lemn, care asigură accesul pe tribuna 

orgii. Sub această scară se află un portal înzidit, având un ancadrament specific 

goticului târziu, cu lintel pe console, asemănător cu ancadramentul portalului vestic al 

bisericii reformate din Bozieş. 

         Amenajarea spaţiului interior este caracterizată prin simplitate. Nava este 

acoperită cu un tavan, bolţile sale originale fiind distruse, dar s-au păstrat pornirile de 

nervuri ale bolţilor şi consolele de care aceştia s-au sprijinit. 

             Latura de nord a navei este nearticulată, iar cea de sud este străpunsă de 

ancadramentele celor două ferestre încheiate în arc frânt şi al intrării principale. Capătul 

vestic al navei este ocupată de tribuna orgii, susţinută de două coloane din lemn. Aici a 

fost amplasată orga barocă, cu 6 registre, care fusese construită, conform lui István 

Dávid, la sfârşitul secolului XVIII-lea de constructorul sighişorean Thomas Balthasar. 

Iniţial orga era în proprietatea bisericii din Beclean, de unde Károly Bethlen l-a 

cumpărat în 1877, şi după recondiţionarea ei, l-a dăruit bisericii reformate din Nuşeni.  
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          Pe peretele vestic se află un blazon pictat al familiei Bánffy, o placă cu inscripţia 

comemorativă din 1896, care marchează terminarea lucrărilor de renovare ale bisericii, 

şi o placă amplasată în memoria preotului András Geréb (1910–1960). 

           Nava bisericii este despărţită de cor de un arc de triumf cu închidere în arc frânt. 

Pe latura de nord al arcului de triumf este aşezată amvonul. Baldachinul amvonului este 

sculptată din lemn şi este decorată cu cartuşe încadrate de vrejuri baroce. Două cartuşe 

învecinate sunt decorate cu blazonul familiei Wass de Ţaga şi al familiei Bethlen din 

Beclean, aceasta din urmă purtând şi monograma BE. Fără îndoială blazoanele se referă 

la patronii bisericii, Elek Bethlen şi soţia sa, Julianna Wass. În prima travee a corului, 

pe latura de nord se vede un relief medieval, probabil în poziţie secundară, compusă 

dintr-o stea cu opt colţuri şi dintr-un element neidentificabil. 

           Corul compus din două travee este acoperită cu o boltă în cruce pe ogive 

profilate cu câte două scotii, ce se sprijină pe semicoloane susţinute de console treptate. 

Cheia bolţii din închiderea corului este împodobită cu un scut heraldic. Zidul sudic şi 

sud-estic al corului este articulat cu trei ferestre încheiate în arc frânt, iar zidul nordic 

este străpuns de un tabernacol gotic, terminat în arc în acoladă. 

           În 2008 a fost aşezat în cor o placă comemorativă în memoria eroilor din comună 

căzuţi în primul şi în al doilea război mondial. 

            Clopotniţa aflată la sud-est de biserică este construită din grinzi de stejar şi este 

acoperită cu şindrilă. Corpul său are un parapet din scândură decorată. În partea 

superioară, sub coiful susţinut de grinzile verticale, turnul adăposteşte clopotele amintite 

mai sus. 

 Monumente de for public : 

Monumentul Eroilor Neamului Nuşeni ; 

Monumentul Eroilor Neamului Beudiu ; 

Monumentul Eroilor Neamului Feleac ; 

Monumentul Eroilor Neamului Rusu de Sus ; 

Monumentul Eroilor Neamului Malin ; 

Monumentul Eroilor Neamului Viţa. 
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