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        ROMÂNIA 

JUDEŢUL BISTRIŢA –NĂSĂUD 

CONSILIUL LOCAL NUȘENI 

Nr.A.7/ 474 din 31.01.2022. 

 
 

 

 

 

MINUTA 

şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei Nușeni din data de 31.01.2022. 

 

 

 

                 La şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei Nușeni din data de  31.01.2022 

au fost prezenţi 10 consilieri locali din numărul total de 10 consilieri locali. 

               Se supune la vot procesul-verbal al şedinţei ordinare din data 17.12.2021 şi se 

aprobă cu 10 voturi ,,pentru” din totalul de 10 consilieri locali prezenţi la şedinţă. 

 

            Ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului local al comunei Nușeni din data de 

31.01.2022, convocată prin Dispoziția primarului comunei Nușeni nr.18 din 21.01.2022 

cuprinde următoarele puncte: 

 

1. Depunerea jurământului de către domnul consilier local Balint Arpad. 

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

Nușeni nr.61 din 02.11.2020 privind  alegerea şi organizarea comisiilor de 

specialitate ale Consiliului local al comunei Nușeni.Proiect iniţiat de primar. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor 

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

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului 

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

de primar. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni de interes local, pentru 

anul 2022.Proiect iniţiat de primar. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a comunei Nușeni 

pentru perioada 2021-2027.Proiect iniţiat de primar. 

7. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului legal al U.A.T. Nușeni să 

aprobe în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru 

Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud, Planul 

anual de evoluție al tarifelor la apă și canalizare în perioada 2018-2025 precum și 

modificarea prin Act adițional a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor 

publice de alimentare cu apă și canalizare în județul Bistrița-Năsăud nr. 3 din 

17.09.2008.Proiect iniţiat de primar. 
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8. Proiect de hotărâre 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. 

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

acordarea unor ajutoare de urgenţă, pentru anul 2022.Proiect inițiat de primar. 

10. Proiect de hotărâre privind desemnarea comisiei de analiza,verificare si control a 

ducerii la indeplinire a obligatiilor ce decurg din contractele de închiriere a 

pajiştilor proprietate a comunei Nușeni, în anul 2022. Proiect inițiat de primar. 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar de stat   de pe raza comunei Nuşeni în  anul şcolar 2022-2023 

12. Diverse 

 

        Ordinea de zi a ședinței ordinare a Consiliului local al comunei Nușeni din data de 

31.01.2022 a fost suplimentată cu două proiecte de hotărâre: 

 

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

cetăţenii sancţionaţi cu prestarea unei activităţi în folosul comunităţii în comuna Nușeni, 

în anul 2022.Proiect inițiat de primar. 

2.Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiţii ,, Construire Capelă Mortuară în localitatea  Nuşeni, judeţul 

Bistriţa – Năsăud.Proiect inițiat de primar. 

 

       Ordinea de zi suplimentată a ședinței ordinare a Consiliului local al comunei 

Nușeni din data de 31.01.2022 a fost aprobată cu 10 voturi ,,pentru” din totalul de 10 

consilieri locali prezenți la ședință. 

 

             Au fost adoptate 12 hotărâri  după cum urmează:   

 

 

 

1. Hotărârea nr.1 din  31.01.2022 privind modificarea Hotărârii Consiliului local al 

comunei Nușeni nr.61 din 02.11.2020 privind  alegerea şi organizarea comisiilor de 

specialitate ale Consiliului local al comunei Nușeni., adoptată în forma prezentată de 

iniţiator – primarul comunei Nușeni cu 10 voturi ,,pentru” din 10 consilieri prezenţi 

la şedinţă. Nu au fost formulate propuneri de modificare ale proiectului de hotărâre. 

2. Hotărârea nr.2 din 31.01.2022 privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a 

riscurilor la nivelul comunei Nușeni, pentru anul 2022, adoptată în forma prezentată 

de iniţiator – primarul comunei Nușeni cu 10 voturi ,,pentru” din 10 consilieri prezenţi 

la şedinţă. Nu au fost formulate propuneri de modificare ale proiectului de hotărâre. 

3. Hotărârea nr.3 din 31.01.2022 aprobarea contului de încheiere a exercițiului 

bugetului local al comunei Nuşeni, pe trimestrul IV al anului 2021,adoptată în forma 

prezentată de iniţiator – primarul comunei Nușeni cu 10 voturi ,,pentru” din 10 

consilieri prezenţi la şedinţă. Nu au fost formulate propuneri de modificare ale 

proiectului de hotărâre. 
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4. Hotărârea nr.4 din 31.01.2022 privind aprobarea Planului de acţiuni de interes local, 

pentru anul 2022, adoptată în forma prezentată de iniţiator – primarul comunei Nușeni 

cu 10 voturi ,,pentru” din 10 consilieri prezenţi la şedinţă. Nu au fost formulate 

propuneri de modificare ale proiectului de hotărâre. 

5. Hotărârea nr.5 din 31.01.2022 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a comunei 

Nușeni pentru perioada 2021-2027, adoptată în forma prezentată de iniţiator – 

primarul comunei Nușeni cu 10 voturi ,,pentru” din 10 consilieri prezenţi la şedinţă. 

Nu au fost formulate propuneri de modificare ale proiectului de hotărâre. 

6. Hotărârea nr.6 din 31.01.2022 privind mandatarea reprezentantului legal al U.A.T. 

Nușeni să aprobe în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

pentru Servicii de Alimentare cu Apă și de Canalizare în județul Bistrița-Năsăud, 

Planul anual de evoluție al tarifelor la apă și canalizare în perioada 2018-2025 

precum și modificarea prin Act adițional a Contractului de delegare a gestiunii 

serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare în județul Bistrița-Năsăud nr. 

3 din 17.09.2008, adoptată în forma prezentată de iniţiator – primarul comunei 

Nușeni cu 10 voturi ,,pentru” din 10 consilieri prezenţi la şedinţă. Nu au fost 

formulate propuneri de modificare ale proiectului de hotărâre. 

7. Hotărârea nr.7 din 31.01.2022 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, adoptată în forma prezentată de 

iniţiator – primarul comunei Nușeni cu 10 voturi ,,pentru” din 10 consilieri 

prezenţi la şedinţă. Nu au fost formulate propuneri de modificare ale proiectului de 

hotărâre. 

8. Hotărârea nr.8 din 31.01.2022 privind aprobarea criteriilor şi a metodologiei pentru 

acordarea unor ajutoare de urgenţă, pentru anul 2022, adoptată în forma prezentată 

de iniţiator – primarul comunei Nușeni cu 10 voturi ,,pentru” din 10 consilieri 

prezenţi la şedinţă. Nu au fost formulate propuneri de modificare ale proiectului de 

hotărâre. 

9. Hotărârea nr.9 din 31.01.2022 privind desemnarea comisiei de analiza,verificare si 

control a ducerii la indeplinire a obligatiilor ce decurg din contractele de închiriere a 

pajiştilor proprietate a comunei Nușeni, în anul 2022, adoptată în forma prezentată 

de iniţiator – primarul comunei Nușeni cu 10 voturi ,,pentru” din 10 consilieri 

prezenţi la şedinţă. Nu au fost formulate propuneri de modificare ale proiectului de 

hotărâre. 

10. Hotărârea nr.10 din 31.01.2022 privind aprobarea Reţelei şcolare a unităţilor de 

învăţământ preuniversitar de stat   de pe raza comunei Nuşeni în  anul şcolar 2022-

2023, adoptată în forma prezentată de iniţiator – primarul comunei Nușeni cu 10 

voturi ,,pentru” din 10 consilieri prezenţi la şedinţă. Nu au fost formulate propuneri 

de modificare ale proiectului de hotărâre. 

11. Hotărârea nr.11 din 31.01.2022 privind aprobarea activităţilor ce vor fi efectuate de 

cetăţenii sancţionaţi cu prestarea unei activităţi în folosul comunităţii în comuna 

Nușeni, în anul 2022, adoptată în forma prezentată de iniţiator – primarul comunei 

Nușeni cu 10 voturi ,,pentru” din 10 consilieri prezenţi la şedinţă. Nu au fost 

formulate propuneri de modificare ale proiectului de hotărâre. 
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12. Hotărârea nr.12 din 31.01.2022 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul de investiţii ,, Construire Capelă Mortuară în localitatea  Nuşeni, 

judeţul Bistriţa – Năsăud adoptată în forma prezentată de iniţiator – primarul 

comunei Nușeni cu 10 voturi ,,pentru” din 10 consilieri prezenţi la şedinţă. Nu au 

fost formulate propuneri de modificare ale proiectului de hotărâre. 

 

 

 

 

          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

           SIMONA-MELANIA PĂTRAȘ                           CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                           ADRIANA – GABRIELA IRIMIEȘ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.A.G./4  pg./2 ex. 
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