
 

       

               ROMÂNIA 

JUDEŢUL BISTRIŢA – NĂSĂUD 

PRIMĂRIA COMUNEI NUȘENI 

               PRIMAR 

 

 

DISPOZIŢIE 

 

 

privind convocarea Consiliului local al comunei Nușeni  în şedinţa ordinară din 

data de 30 iulie 2021, ora 14,00 

 

 

 

  Primarul comunei Nuşeni, 

 

         Având în vedere: 

 

- referatul nr.A.8/4025 din 23.07.2021, întocmit de secretarul  general al 

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

în şedinţa ordinară din data de 30 iulie 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 30 iulie 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 modificarea contractului de închiriere nr. 1636 

din 23.04.2019, încheiat între comuna Nuşeni, în calitate de locator şi 

POP.I PETRU-CIPRIAN P.F.A., în calitate de locatar.Proiect iniţiat de 

primar. 

2. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de închiriere nr. 1666 

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

domnul MOLDOVAN TOADER, în calitate de locatar.  Proiect iniţiat de 

primar. 

3. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de închiriere nr. 1635 

din 23.04.2019, încheiat între comuna Nuşeni, în calitate de locator şi  

domnul LĂCĂTUŞ DANIEL, în calitate de locatar. Proiect iniţiat de 

primar. 

4. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de închiriere nr. 1576 

din 19.04.2019, încheiat între comuna Nuşeni, în calitate de locator şi  

doamna POP ANGELA, în calitate de locatar. Proiect iniţiat de primar. 

5. Proiect de hotărâre privind modificarea contractului de închiriere nr. 1699  

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

domnul TODORAN PETRU, în calitate de locatar. Proiect iniţiat de 

primar. 

6. Proiect de hotărtâre de atestare a Inventarului bunurilor care alcătuiesc 

domeniul public al comunei Nuşeni judeţul Bistriţa Năsăud.Proiect iniţiat 

de primar. 

7. Proiect de hotărtâre privind aprobarea asocierii comunei Nuşewni, județul 

Bistriţa - Năsăud cu comuna Sânmartin, județul Cluj, în cadrul ,,Asociaţiei 

de Dezvoltare Intercomunitară „NUȘENI-SÂNMARTIN”;.Proiect iniţiat 

de primar. 

8. Proiect de hotărtâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii 

publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Nușeni, începând cu data de 01.08.2021.Proiect iniţiat 

de primar. 

9. Proiect de hotărtâre privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului 

bugetului local al comunei Nuşeni, pe trimestrul II al anului 2021.Proiect 

iniţiat de primar. 

10. Diverse 

                          PRIMAR, 

                         IOAN MUREŞAN 

  

                                                                      CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                    SECRETAR GENERAL , 

                                                            ADRIANA  - GABRIELA IRIMIEȘ 

 

Nușeni la 23.07.2021 

Nr.89 
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               ROMÂNIA 

JUDEŢUL BISTRIŢA – NĂSĂUD 

PRIMĂRIA COMUNEI NUȘENI 

Nr.A.8/4025 din 23.07.2021. 

 

 

 

REFERAT 

privind convocarea Consiliului local al comunei Nușeni  în şedinţa ordinară din 

data de 30 iulie 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 

30 iulie 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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