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        ROMÂNIA 

JUDEŢUL BISTRIŢA –NĂSĂUD 

CONSILIUL LOCAL NUȘENI 

Nr.A.7/ 823 din 10.02.2022. 

 

MINUTA 

şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei Nușeni din data de 10.02.2022 

 

                 La şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei Nușeni din data de 10.02.2022 

au fost prezenţi 11 consilieri locali din numărul total de 11 consilieri locali. 

              Procesul – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei Nuşeni din data 

de 31.01.2022 a fost aprobat cu 11 voturi ,,pentru” din totalul de 11consilieri locali 

prezenţi la şedinţă. 

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

10.02.2022, convocată prin Dispoziția primarului comunei Nușeni nr.52 din 04.02.2022 

cuprinde următoarele puncte: 

1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă care va conduce şedinţele 

Consiliului local al comunei Nușeni pe o perioadă de 3 luni.Proiect iniţiat de primar. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei 

Nuşeni, pe anul 2022.Proiect iniţiat de primar. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii al aparatului 

de specialitate al primarului comunei Nușeni, pentru anul 2022.Proiect iniţiat de 

primar. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al comunei 

Nușeni al Ocolului Silvic Bistrița, pentru anul 2022.Proiect iniţiat de primar. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de partizi și a preţurilor de referinţă a masei 

lemnoase pe picior, aferente anului 2022, care se recoltează din fondul forestier 

proprietatea publică a comunei Nuşeni; 

6.  Proiect iniţiat de primar. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea consumului lunar de carburanți pentru 

autoturismele proprietate a Primăriei comunei Nuşeni, pentru anul 2022. Proiect iniţiat 

de primar. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei anuale de achiziții publice a comunei 

Nușeni, pentru anul 2022.Proiect iniţiat de primar. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual al achizițiilor publice, la 

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

10. 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. 

11. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului local al comunei Nuşeni 

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.Proiect iniţiat de primar. 
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12. Diverse. 

 

 

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

10.02.2022  a fost suplimentată cu două proiecte de hotărâre: 

 

1. Proiect de hotărâre  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 ,,Dsida Jeno,, Vița. 

Proiect iniţiat de primar. 

2. Proiect de hotărâre  privind aprobarea predării către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 

Publice şi Administraţiei, prin Compania Naţională de Investiţii ,,C.N.I.” S.A., a 

amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de 

investiţii :,,REABILITARE SEDIU PRIMĂRIE COMUNA NUŞENI JUDEŢUL 

BISTRIŢA – NĂSĂUD”. Proiect iniţiat de primar. 

3. Proiect de hotărâre  privind completarea Hotărârii Consiliului local al comunei Nuşeni 

nr.110 din 22.10.2021 privind stabilirea taxelor speciale, datorate de persoanele fizice 

şi juridice din comuna NUȘENI, în anul 2022 . Proiect iniţiat de primar. 

4. Proiect de hotărâre privind  acordul Consiliului local al comunei Nuşeni pentru  

înscrierea definitivă în Cartea Funciară a dreptului de proprietate  asupra unor  bunuri 

imobile.Proiect iniţiat de primar. 

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

Nușeni din data de 10.02.2022 a fost aprobată cu 11 voturi ,,pentru” din totalul de 11 

consilieri locali prezenți la ședință. 

 

             Au fost adoptate 14 hotărâri  după cum urmează:   

1. Hotărârea nr.13 din 10.02.2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă care va conduce 

şedinţele Consiliului local al comunei Nușeni pe o perioadă de 3 luni, adoptată în forma 

prezentată de iniţiator – primarul comunei Nușeni cu 11 voturi ,,pentru” din 11 consilieri 

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

hotărâre. 

2. Hotărârea nr.14 din 10.02.2022 privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al 

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

comunei Nușeni cu 11 voturi ,,pentru” din 11 consilieri prezenţi la şedinţă. Nu au fost 

formulate propuneri de modificare ale proiectului de hotărâre. 

3. Hotărârea nr.15 din 10.02.2022 privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii al 

aparatului de specialitate al primarului comunei Nușeni, pentru anul 2022,adoptată în 

forma prezentată de iniţiator – primarul comunei Nușeni cu 11 voturi ,,pentru” din 11 

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

de hotărâre. 

4. Hotărârea nr.16 din 10.02.2022 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al 

comunei Nușeni al Ocolului Silvic Bistrița, pentru anul 2022,adoptată în forma prezentată 

de iniţiator – primarul comunei Nușeni cu 11 voturi ,,pentru” din 11 consilieri prezenţi la 

şedinţă. Nu au fost formulate propuneri de modificare ale proiectului de hotărâre. 
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5. Hotărârea nr.17 din 10.02.2022 privind aprobarea listei de partizi și a preţurilor de 

referinţă a masei lemnoase pe picior, aferente anului 2022, care se recoltează din fondul 

forestier proprietatea publică a comunei Nuşeni; 

6.  adoptată în forma prezentată de iniţiator – primarul comunei Nușeni cu 11 voturi 

,,pentru” din 11 consilieri prezenţi la şedinţă. Nu au fost formulate propuneri de 

modificare ale proiectului de hotărâre. 

7. Hotărârea nr.18 din 10.02.2022 privind aprobarea consumului lunar de carburanți pentru 

autoturismele proprietate a Primăriei comunei Nuşeni, pentru anul 2022,adoptată în forma 

prezentată de iniţiator – primarul comunei Nușeni cu 11 voturi ,,pentru” din 11 consilieri 

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

hotărâre. 

8. Hotărârea nr.19 din 10.02.2022 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziții publice a 

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

comunei Nușeni cu 11 voturi ,,pentru” din 11 consilieri prezenţi la şedinţă. Nu au fost 

formulate propuneri de modificare ale proiectului de hotărâre. 

9. Hotărârea nr.20 din 10.02.2022 privind aprobarea Programului anual al achizițiilor 

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

iniţiator – primarul comunei Nușeni cu 11 voturi ,,pentru” din 11 consilieri prezenţi la 

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

10. Hotărârea nr.21 din 10.02.2022 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 11 voturi ,,pentru” din 11 consilieri prezenţi la şedinţă. Nu au fost 

formulate propuneri de modificare ale proiectului de hotărâre. 

11. Hotărârea nr.22 din 10.02.2022 privind modificarea Hotărârii Consiliului local al comunei 

nuşeni 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 – 

Năsăudadoptată în forma prezentată de iniţiator – primarul comunei Nușeni cu 11 voturi 

,,pentru” din 11 consilieri prezenţi la şedinţă. Nu au fost formulate propuneri de 

modificare ale proiectului de hotărâre. 

12. Hotărârea nr.23 din 10.02.2022 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 ,,Dsida Jeno,, 

Vița, adoptată în forma prezentată de iniţiator – primarul comunei Nușeni cu 11 voturi 

,,pentru” din 11 consilieri prezenţi la şedinţă. Nu au fost formulate propuneri de 

modificare ale proiectului de hotărâre. 

13. Hotărârea nr.24 din 10.02.2022 privind aprobarea predării către Ministerul Dezvoltării, 

Lucrărilor Publice şi Administraţiei, prin Compania Naţională de Investiţii ,,C.N.I.” S.A., 

a amplasamentului şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii 

:,,REABILITARE SEDIU PRIMĂRIE COMUNA NUŞENI JUDEŢUL BISTRIŢA – 

NĂSĂUD”, adoptată în forma prezentată de iniţiator – primarul comunei Nușeni cu 11 

voturi ,,pentru” din 11 consilieri prezenţi la şedinţă. Nu au fost formulate propuneri de 

modificare ale proiectului de hotărâre. 
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14. Hotărârea nr.25 din 10.02.2022 privind completarea Hotărârii Consiliului local al comunei 

Nuşeni nr.110 din 22.10.2021 privind stabilirea taxelor speciale, datorate de persoanele 

fizice şi juridice din comuna NUȘENI, în anul 2022, adoptată în forma prezentată de 

iniţiator – primarul comunei Nușeni cu 11 voturi ,,pentru” din 11 consilieri prezenţi la 

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

15. Hotărârea nr.26 din 10.02.2022 privind  acordul Consiliului local al comunei Nuşeni 

pentru  înscrierea definitivă în Cartea Funciară a dreptului de proprietate  asupra unor  

bunuri imobile, adoptată în forma prezentată de iniţiator – primarul comunei Nușeni cu 11 

voturi ,,pentru” din 11 consilieri prezenţi la şedinţă. Nu au fost formulate propuneri de 

modificare ale proiectului de hotărâre. 

 

 

 

 

 

 

 

          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

           MARINEL ȚOPAN                                     CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                                  SECRETAR GENERAL 

                                                                    ADRIANA – GABRIELA IRIMIEȘ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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