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        ROMÂNIA 

JUDEŢUL BISTRIŢA –NĂSĂUD 

CONSILIUL LOCAL NUȘENI 

Nr.A.7/ 5875 din 04.11.2021. 

 

 

 

 

 

MINUTA 

şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei Nușeni din data de 04.11.2021. 

 

 

 

                 La şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei Nușeni din data de 04.11.2021 

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

 

 

 

             Au fost adoptate 9 hotărâri  după cum urmează:   

 

 

 

1. Hotărârea nr.116 din 04.11.2021 privind alegerea preşedintelui de şedinţă care 

conduce şedinţa 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.117 din 04.11.2021 privind aprobarea depunerii Cererii de finanțare  pe 

Programul naţional de investiţii "Anghel Saligny" și a Devizului estimativ a 

proiectului “Construire poduri  peste râul Meleş în comuna 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. 

3. Hotărârea nr.118 din 04.11.2021 privind aprobarea depunerii  Cererii de finanțare  pe 

Programul naţional de investiţii "Anghel Saligny" și a Devizului estimativ a 

proiectului “Extindere reţea de canalizare menajeră în localitatea Malin, comuna 

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. 

4. Hotărârea nr.119 din 04.11.2021  privind aprobarea depunerii  Cererii de finanțare  

pe Programul naţional de investiţii "Anghel Saligny" și a Devizului estimativ a 

proiectului “Modernizare dumuri de interes local în comuna Nuşeni, judeţul Bistriţa 

– Năsăud”, adoptată în forma prezentată de iniţiator – primarul comunei Nușeni cu 
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10 voturi ,,pentru” din 10 consilieri prezenţi la şedinţă. Nu au fost formulate 

propuneri de modificare ale proiectului de hotărâre. 

5. Hotărârea nr.120 din 04.11.2021  privind modificarea Hotărârii Consiliului local al 

comunei Nuşeni nr.19 din 18.02.2021 privind aprobarea Regulamentului privind 

utilizarea drumurilor comunale şi  agricole de către autovehiculele care au masa 

maximă pe axă mai mare de 5,5 tone, pentru anul 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. 

6. Hotărârea nr.121 din 04.11.2021 privind aprobarea Regulamentului privind utilizarea 

drumurilor comunale şi  agricole de către autovehiculele care au masa maximă pe 

axă mai mare de 5,5 tone, 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. 

7. Hotărârea nr.122 din 04.11.2021 privind desemnarea reprezentantului Consiliului 

local al comunei Nuşeni, care va face parte din comisia de evaluare a probei de 

interviu a concursului pentru ocuparea funcţiei de director de la școala Gimnazială 

Nuşeni, 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.123 din 04.11.2021  privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a compartimentului asistenţă socială din cadrul aparatului de specialitate 

al primarului comunei Nuşeni, 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.124 din  04.11.2021 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare a 

serviciilor sociale la nivelul comunei Nuşeni, 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. 

 

 

 

 

 

 

          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

       SIMONA – MELANIA PĂTRAŞ                           SECRETAR GENERAL, 

                                                                           ADRIANA – GABRIELA IRIMIEȘ 
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