
 

       

               ROMÂNIA 

JUDEŢUL BISTRIŢA – NĂSĂUD 

PRIMĂRIA COMUNEI NUȘENI 

               PRIMAR 

 

 

 

 

 

 

DISPOZIŢIE 

 

 

privind convocarea Consiliului local al comunei Nușeni  în şedinţa ordinară din 

data de 22 octombrie 2021, ora 13,00 

 

 

 

  Primarul comunei Nuşeni, 

 

         Având în vedere: 

 

- referatul nr.A.8/5469 din 15.10.2021, întocmit de secretarul  general al 

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

în şedinţa ordinară din data de 22 octombrie 2021, ora 13,00; 

- 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 22 octombrie 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 Planului local de acţiune pentru 

protecţia apelor împotriva poluării cu nitraţi proveniţi din surse 

agricole, la nivelul comunei Nușeni, pentru anul 2022.Proiect iniţiat de 

primar. 

2. Proiect de hotărâre  privind împuternicirea și mandatarea inspectorilor 

din cadrul Corpului de control al A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud pentru 

constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor   prevăzute în 

Regulamentului serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-

Năsăud și în legislația aplicabilă în vigoare.Proiect iniţiat de primar. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a 

exercițiului bugetului local al comunei Nuşeni, pe trimestrul III al 

anului 2021.  Proiect iniţiat de primar. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării proiectului 

,,Modernizarea infrastructurii rutiere agricole în comuna Nuşeni, 

judeţul Bistriţa – Năsăud”. Proiect iniţiat de primar. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Studiului de fezabilitate pentru 

proiectul ,,Modernizarea infrastructurii rutiere agricole în comuna 

Nuşeni, judeţul Bistriţa – Năsăud”. Proiect iniţiat de primar. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei anuale de achiziții 

publice a comunei Nușeni, pentru anul 2022. Proiect iniţiat de primar. 

7. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale 

datorate de persoanele fizice şi juridice din comuna Nușeni, în anul 

2022.   Proiect iniţiat de primar. 

8. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor speciale, datorate de 

persoanele fizice şi juridice din comuna NUȘENI, în anul 2022.Proiect 

iniţiat de primar. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de instituire şi 

administrare a taxei speciale de salubrizare, în comuna Nuşeni, pentru 

anul 2022.  Proiect iniţiat de primar. 



10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de măsuri pentru 

gospodărirea localităţilor comunei Nușeni, pentru anul 2022 .Proiect 

iniţiat de primar. 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea activităţilor ce vor fi efectuate de 

cetăţenii sancţionaţi cu prestarea unei activităţi în folosul comunităţii în 

comuna Nușeni, în anul 2022. Proiect iniţiat de primar. 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarierii anuale a bunurilor 

care alcătuiesc domeniul public şi privat al comunei Nuşeni  şi a 

perioadei în care se efectuează această inventariere.Proiect iniţiat de 

primar. 

13. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al 

comunei Nușeni nr.87 din 19.08.2021 privind declararea unor bunuri 

imobile ca fiind de interes public și acordul Consiliului local al comunei 

Nușeni pentru înscrierea definitivă în cartea funciară a unor bunuri 

imobile.Proiect iniţiat de primar. 

14. Diverse 

 

 

                          PRIMAR, 

                         IOAN MUREŞAN 

  

                                                                      CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                    SECRETAR GENERAL , 

                                                            ADRIANA  - GABRIELA IRIMIEȘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nușeni la 15.10.2021. 
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               ROMÂNIA 

JUDEŢUL BISTRIŢA – NĂSĂUD 

PRIMĂRIA COMUNEI NUȘENI 

Nr.A.8/5469 din 15.10.2021. 

 

 

 

REFERAT 

privind convocarea Consiliului local al comunei Nușeni  în şedinţa ordinară din 

data de 22 octombrie 2021, ora 13,00 

 

         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 

22 octombrie 2021, ora 13,00 care va avea loc în sala de şedinţe a Primăriei 

comunei Nuşeni.  

                                                                              

 

SECRETAR GENERAL, 

ADRIANA  - GABRIELA IRIMIEȘ 
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