
 

       

               ROMÂNIA 

JUDEŢUL BISTRIŢA – NĂSĂUD 

PRIMĂRIA COMUNEI NUȘENI 

               PRIMAR 

 

 

DISPOZIŢIE 

 

 

privind convocarea Consiliului local al comunei Nușeni  în şedinţa ordinară din 

data de 29 iunie 2021, ora 14,00 

 

 

 

  Primarul comunei Nuşeni, 

 

         Având în vedere: 

 

- referatul nr.A.8/3582 din 22.06.2021, întocmit de secretarul  general al 

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

în şedinţa ordinară din data de 29 iunie 2021, ora 14,00; 

- 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 29 iunie 2021, ora 14,00 care va avea loc în sala de şedinţe a 

Primăriei comunei Nușeni, cu următoarea ordine de zi: 

 



 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea înscrierii definitive în Cartea Funciară a 

dreptului de proprietate  asupra unor  bunuri imobile.Proiect iniţiat de primar. 

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

Nuşeni nr.25 din 29.06.2021 privind aprobarea Regulamentului de autorizare şi 

desfăşurare a activităţilor comerciale, pe raza comunei Nuşeni. Proiect iniţiat de 

primar. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea consumului lunar de carburanţi pentru 

autoturismul  marca Dacia Duster0 nr. de înmatriculare BN 01 PCN, aflat în  

proprietatea Primăriei comunei Nuşeni, pentru anul 2021Proiect iniţiat de 

primar. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor şi a metodologiei pentru 

acordarea unor ajutoare de urgenţă, pentru anul 2021..Proiect iniţiat de primar. 

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

Nuşeni nr.57 din 23.09.2020 privind modificarea contractului de închiriere 

nr.1599 din 22.04.2019 încheiat între comuna  Nuşeni, în calitate de locator și  

domnul Roman Iosif, în calitate de locatar. Proiect iniţiat de primar. 

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

Nuşeni nr.64 din 02.11.20201 privind  stabilirea taxelor speciale, datorate de 

persoanele fizice şi juridice din comuna NUȘENI, în anul 202, Proiect inițiat de 

primar.  

7. Proiect de hotărâre privind actualizarea componenţei echipei mobile pentru 

intervenţia de urgenţă  în cazurile de violenţă domestică, la nivelul comunei 

Nuşeni.Proiect inițiat de primar.  

8. Diverse 

 

                          PRIMAR, 

                         IOAN MUREŞAN 

  

                                                                      CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                    SECRETAR GENERAL , 

                                                            ADRIANA  - GABRIELA IRIMIEȘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nușeni la 22.06.2021 
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               ROMÂNIA 

JUDEŢUL BISTRIŢA – NĂSĂUD 

PRIMĂRIA COMUNEI NUȘENI 

Nr.A.8/3582 din 22.06.2021. 

 

 

 

REFERAT 

privind convocarea Consiliului local al comunei Nușeni  în şedinţa ordinară din 

data de 29 iunie 2021, ora 14,00 

 

         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 

29 iunie2021, ora 14,00 care va avea loc în sala de şedinţe a Primăriei 

comunei Nuşeni.  

                                                                              

 

SECRETAR GENERAL, 

ADRIANA  - GABRIELA IRIMIEȘ 
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