
 

       

               ROMÂNIA 

JUDEŢUL BISTRIŢA – NĂSĂUD 

PRIMĂRIA COMUNEI NUȘENI 

               PRIMAR 

 

 

DISPOZIŢIE 

 

 

privind convocarea Consiliului local al comunei Nușeni  în şedinţa ordinară din 

data de 19 august 2021, ora 15,00 

 

 

 

  Primarul comunei Nuşeni, 

 

         Având în vedere: 

 

- referatul nr.A.8/4365 din 12.08.2021, întocmit de secretarul  general al 

comunei Nușeni, cu privire la convocarea Consiliului local al comunei Nușeni 

în şedinţa ordinară din data de 19 august 2021, ora 15,00; 

- prevederile Hotărârii Consiliului local al comunei Nuşeni nr.18 din 

18.02.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 

Consiliului local al comunei Nuşeni; 

       

       

             În temeiul prevederilor art.134 alin.1, alin.2, alin.3 lit.b, alin.5, art.135, art.155 

alin.1 lit.e, art.196 alin.1 lit.b, art.197 alin.1  din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările și  completările ulterioare, 

 

 

DISPUN: 

 

 

 

              ARTICOL UNIC. Se convoacă Consiliului local al comunei Nușeni în şedinţă  

ordinară în data de 19 august 2021, ora 15,00 care va avea loc în sala de şedinţe a 

Primăriei comunei Nușeni, cu următoarea ordine de zi: 

 

 

 



1. Proiect de hotărtâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă, care va 

conduce şedinţele Consiliului local al comunei Nuşeni pe o perioadă de 3 

luni.Proiect iniţiat de primar. 

2. Proiect de hotărâre  privind modificarea contractului de închiriere nr. 1703 

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

doamna Şeitoar Maria, în calitate de locatar.Proiect iniţiat de primar. 

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

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

domnul Andacs Zoltan Raymond, în calitate de locatar.  Proiect iniţiat de 

primar. 

4. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de închiriere nr. 1664 

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

domnul Bucşa Ioan, în calitate de locatar. Proiect iniţiat de primar. 

5. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de închiriere nr. 1688 

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

domnul Nagy Ioan, în calitate de locatar. Proiect iniţiat de primar. 

6. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului local 

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

Şcolii Gimnaziale Nuşeni, în anul şcolar 2021-2022. Proiect iniţiat de 

primar. 

7. Proiect de hotărtâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului local 

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

Şcolii Gimnaziale ,,Dsida Jeno” Viţa în anul şcolar 2021-2022.Proiect 

iniţiat de primar. 

8. Proiect de hotărtâre privind revocarea Hotărârii Consiliului local al 

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

al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, consolidate şi 

armonizat pentru întreaga arie a seviciului din judeţul Bistriţa - 

Năsăud.Proiect iniţiat de primar. 

9. Proiect de hotărtâre privind declararea unor bunuri imobile ca fiind de 

interes public şi acordul Consiliului local al comunei Nuşeni pentru 

înscrierea definitive în cartea funciară a unor bunuri imobile. .Proiect 

iniţiat de primar. 

10. Diverse 

                          PRIMAR, 

                         IOAN MUREŞAN 

  

                                                                      CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                    SECRETAR GENERAL , 

                                                            ADRIANA  - GABRIELA IRIMIEȘ 

 

Nușeni la 12.08.2021. 
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               ROMÂNIA 

JUDEŢUL BISTRIŢA – NĂSĂUD 

PRIMĂRIA COMUNEI NUȘENI 

Nr.A.8/4365 din 12.08.2021. 

 

 

 

REFERAT 

privind convocarea Consiliului local al comunei Nușeni  în şedinţa ordinară din 

data de 19 august 2021, ora 15,00 

 

         Având în vedere: 

 

 

- prevederile Hotărârii Consiliului local al comunei Nuşeni nr.18 din 

18.02.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 

Consiliului local al comunei Nuşeni; 

- prevederile art.134 alin.1, alin.2, alin.3 lit.b, alin.5, art.135, art.155 alin.1 lit.e, 

art.196 alin.1 lit.b, art.197 alin.1  din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

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

ulterioare, 

 

 

PROPUN: 

 

 

 

- Convocarea Consiliului local al comunei Nuşeni în şedinţă ordinară în data de 

19 august 2021, ora 14,00 care va avea loc în sala de şedinţe a Primăriei 

comunei Nuşeni.  

                                                                              

 

SECRETAR GENERAL, 

ADRIANA  - GABRIELA IRIMIEȘ 
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