
 

       

               ROMÂNIA 

JUDEŢUL BISTRIŢA – NĂSĂUD 

PRIMĂRIA COMUNEI NUȘENI 

               PRIMAR 

 

 

DISPOZIŢIE 

 

 

privind convocarea Consiliului local al comunei Nușeni  în şedinţa ordinară din 

data de 19 mai  2021, ora 15,00 

 

 

 

  Primarul comunei Nuşeni, 

 

         Având în vedere: 

 

- referatul nr.A.8/3039 din 12.05.2021, întocmit de secretarul  general al 

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

în şedinţa ordinară din data de 19 mai 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 mai 2021, ora 15,00 care va avea loc în sala de şedinţe a Primăriei 

comunei Nușeni, cu următoarea ordine de zi: 

 



 

1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă care va conduce 

şedinţele Consiliului local al comunei Nușeni pe o perioadă de 3 luni. Proiect 

iniţiat de primar. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind măsurile 

metodologice, organizatorice, termenele și circulațía proiectelor de hotărâri care 

se înaintează spre aprobare Consiliului local al comunei Nușeni. Proiect iniţiat 

de primar. 

3. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al comunei 

Nușeni nr. 15 din 18.02.2021 privind aprobarea Statutului comunei Nușeni. 

Proiect iniţiat de primar. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului legitimației pentru aleșii 

locali și a modelului semnului distinctiv al calității acestora. Proiect iniţiat de 

primar. 

5. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al comunei 

Nuşeni nr.57 din 23.09.2020 privind aprobarea numărului și a cuantumului 

burselor școlare, aferente anului școlar 2020-2021, care se vor acorda elevilor 

din învățământul preuniversitar de stat, din comuna Nușeni.Proiect iniţiat de 

primar. 

6. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  dezmembrării drumului de exploatație 

agricolă ,, La Capus”., situat în extravilanul localităţilor Nuşeni şi Beudiu, 

comuna Nuşeni, judeţul Bistriţa – Năsăud, aparţinând domeniului privat al 

comunei Nuşeni,înscris în CF nr.25596 Nuşeni   , nr. cadastral 25596. Proiect 

inițiat de primar.  

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea  modificării și completării 

Regulamentului serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud 

și avizarea Regulamentului serviciului public de salubrizare al județului 

Bistrița-Năsăud actualizat.Proiect inițiat de primar.  

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Statutului și a Actului 

constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea 

integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud.Proiect inițiat de 

primar.  

9. Diverse 

 

                          PRIMAR, 

                         IOAN MUREŞAN 

  

                                                                      CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                    SECRETAR GENERAL , 

                                                            ADRIANA  - GABRIELA IRIMIEȘ 

Nușeni la 12.05.2021. 

Nr.69 

I.A.G/5 ex./2 pg.           



        

       

               ROMÂNIA 

JUDEŢUL BISTRIŢA – NĂSĂUD 

PRIMĂRIA COMUNEI NUȘENI 

Nr.A.8/3039 din 12.05.2021. 

 

 

 

REFERAT 

privind convocarea Consiliului local al comunei Nușeni  în şedinţa ordinară din 

data de 19 mai 2021, ora 15,00 

 

         Având în vedere: 

 

 

- prevederile Hotărârii Consiliului local al comunei Nuşeni nr.63 din 

02.11.2020 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 

18 februarie 2021, ora 15,00 care va avea loc în sala de şedinţe a Primăriei 

comunei Nuşeni.  

                                                                              

 

SECRETAR GENERAL, 

ADRIANA  - GABRIELA IRIMIEȘ 

 

 

 

 

 
I.A.G/2 ex./1 pg.           

        

        



 

 


