
 

       

               ROMÂNIA 

JUDEŢUL BISTRIŢA – NĂSĂUD 

PRIMĂRIA COMUNEI NUȘENI 

               PRIMAR 

 

DISPOZIŢIE 

 

 

privind convocarea Consiliului local al comunei Nușeni  în şedinţa ordinară din 

data de 4 noiembrie   m  2021, ora 15,00 

 

 

  Primarul comunei Nuşeni, 

 

         Având în vedere: 

 

- referatul nr.A.8/4976 din 20.09.2021, întocmit de secretarul  general al 

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

în şedinţa ordinară din data de 27 septembrie 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 27 septembrie 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 constatarea încetării de dept a mandatului de 

consilier local a domnului Debreczeni Vasile.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 şi  doamna 

 KULCSAR ȘTEFAN, în calitate de locatar.Proiect iniţiat de primar. 



3. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de închiriere nr. 1855 

din 13.05.2019, încheiat între comuna Nuşeni, în calitate de locator şi 

domnul BUCȘA ANA-MARIA, în calitate de locatar.  Proiect iniţiat de 

primar. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului și a cuantumului burselor 

școlare, aferente anului școlar 2021-2022, care se vor acorda elevilor din 

învățământul preuniversitar de stat, din cadrul Şcolii Gimnaziale Nuşeni. 

Proiect iniţiat de primar. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului și a cuantumului burselor 

școlare, aferente anului școlar 2021-2022, care se vor acorda elevilor din 

învățământul preuniversitar de stat, din cadrul Şcolii Gimnaziale ,,Dsida 

Jeno” Viţa. Proiect iniţiat de primar. 

6. Proiect de hotărâre privind aactualizarea indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul de investiţii ,, Reabilitare şi modernizare Dispensar 

Uman Nuşeni, comuna Nuşeni, nr.240, judeţul Bistriţa – Năsăud”.Proiect 

iniţiat de primar. 

7. Proiect de hotărâre privind aactualizarea indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul de investiţii ,,Reabilitare Şcoală Gimnazială cu clasele I-

VIII în localitatea Nuşeni, comuna Nuşeni, judeţul Bistriţa - 

Năsăud”.Proiect iniţiat de primar. 

8. Proiect de hotărâre privind aactualizarea indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul de investiţii ,,Canalizare menajeră în localităţile Nuşeni, 

Feleac, Beudiu, Viţa, Rusu de Sus, judeţul Bistriţa - Năsăud”.Proiect iniţiat 

de primar. 

9. Proiect de hotărâre de atestare a Inventarului bunurilor care alcătuiec 

domeniul public al comunei Nuşeni, judeţul Bistriţa – Năsăud. Proiect 

iniţiat de primar. 

10. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al 

comuni Nuşeni nr.56 din 23.09.2020 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului 

comunei Nușeni.Proiect iniţiat de păimar. 

11. Diverse 

 

                          PRIMAR, 

                         IOAN MUREŞAN 

  

                                                                      CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                    SECRETAR GENERAL , 

                                                            ADRIANA  - GABRIELA IRIMIEȘ 

 

Nușeni la 20.09.2021. 
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               ROMÂNIA 

JUDEŢUL BISTRIŢA – NĂSĂUD 

PRIMĂRIA COMUNEI NUȘENI 

Nr.A.8/4976 din 20.09.2021. 

 

 

 

REFERAT 

privind convocarea Consiliului local al comunei Nușeni  în şedinţa ordinară din 

data de 27 septembrie 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 

27 septembrie 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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