
 

       

               ROMÂNIA 

JUDEŢUL BISTRIŢA – NĂSĂUD 

PRIMĂRIA COMUNEI NUȘENI 

               PRIMAR 

 

 

 

DISPOZIŢIE 

privind convocarea Consiliului local al comunei Nușeni  în şedinţa  ordinară din 

data de 19 martie  2021, ora 13,00 

 

 

  Primarul comunei Nuşeni, 

 

         Având în vedere: 

 

 

- referatul nr.A.8/1536 din 11.03.2021, întocmit de secretarul  general al 

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

în şedinţa ordinară din data de 19 martie 2021, ora 13,00; 

- 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,completată prin Hotărârea Consiliului 

local al comunei Nuşeni nr.90 din 16.12.2020; 

      

 

 

             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 Consiliul local al comunei Nușeni în şedinţă de 

îndată în data de 19 martie 2021, ora 13,00 care va avea loc în sala de şedinţe a Primăriei 

comunei Nușeni, cu următoarea ordine de zi: 

 

 



1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al 

comunei Șușeni al Ocolului Silvic Bistrița, pentru anul 2021..Proiect iniţiat 

de primar. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheierea exercițiului 

bugetului local al comunei Nuşeni, pentru anul 2020. Proiect iniţiat de 

primar. 

3. Proiect de hotărâre privind respingerea propunerilor de Acte Adiționale la 

Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de 

salubrizare nr. 1277/2018 transmise de S.C. Supercom S.A. în perioada 

15.10.2020 -24.12.2020 și aprobarea Actului Adițional nr. 4 la Contractul 

privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare nr. 

1277 din 06.12.2018, propus de Operator prin adresa nr. 12345 / 

24.12.2020 în forma modificată de A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud. Proiect 

iniţiat de primar. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului de referinţă a masei 

lemnoase pe picior, aferente anului 2021, diferenţiate pe specii sau grupe 

de specii, grade de accesibilitate şi sortimente, care se recoltează din 

fondul forestier proprietatea publică a comunei Nușeni.Proiect iniţiat de 

primar. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea consumului lunar de carburanți 

pentru autotururismul marca Dacia Logan nr. de înmatriculare BN 05 PCN, 

pentru anul 2021. Proiect iniţiat de primar. 

6. Proiect de hotărâre privind înființarea Serviciului Voluntar pentru Situații 

de Urgență a comunei Nușeni, aprobarea organigramei, componenței și a 

Regulamentului de organizare și funcționare.Proiect iniţiat de primar. 

7. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al 

comunei Nușeni nr.56 din 23.09.2020 aprobarea Regulamentului de 

organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului 

comunei Nușeni.Proiect inițiat de primar. 

8. Diverse. 

 

 

                          PRIMAR, 

                         IOAN MUREŞAN 

  

                                                                      CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                    SECRETAR GENERAL , 

                                                            ADRIANA  - GABRIELA IRIMIEȘ 

 

 

Nușeni la _____________ 

Nr._______ 
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               ROMÂNIA 

JUDEŢUL BISTRIŢA – NĂSĂUD 

PRIMĂRIA COMUNEI NUȘENI 

Nr.A.8/1536 din 11.03.2021. 

 

 

 

REFERAT 

privind convocarea Consiliului local al comunei Nușeni  în şedinţa ordinară din 

data de 19 martie 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,completată prin Hotărârea Consiliului 

local al comunei Nuşeni nr.90 din 16.12.2020; 

- 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 Nușeni în şedinţă de îndată în data de 19 

martie 2021, ora 15,00 care va avea loc în sala de şedinţe a Primăriei comunei Nușeni, 

cu următoarea ordine de zi: 

 

 

                                                                              

 

SECRETAR GENERAL, 

ADRIANA  - GABRIELA IRIMIEȘ 
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