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        ROMÂNIA 

JUDEŢUL BISTRIŢA –NĂSĂUD 

CONSILIUL LOCAL NUȘENI 

Nr.A.7/ 1780 din 31.03.2022. 

 

MINUTA 

şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei Nușeni din data de 31.03.2022 

 

                 La şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei Nușeni din data de 31.03.2022 

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 10.02.2022 a fost aprobat cu 11 voturi ,,pentru” din totalul de 11 consilieri locali 

prezenţi la şedinţă. 

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

31.03.2022, convocată prin Dispoziția primarului comunei Nușeni nr.64 din 

24.03.2022cuprinde următoarele puncte: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheierea exercițiului bugetului 

local al comunei Nuşeni, pentru anul 2021. Proiect iniţiat de primar. 

2.  Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a pajiştilor 

aparţinând domeniului public al comunei Nuşeni. Proiect iniţiat de primar. 

3.  Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de derept a contractului de 

închiriere nr. 1609 din 22.04.2019, încheiat între comuna Nuşeni, în calitate de 

locator şi  doamna  Moldovan Lucreţia, în calitate de locatar. Proiect iniţiat de 

primar. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezilierii contractului de închiriere nr. 1764 

din 06.05.2019, încheiat între comuna Nuşeni, în calitate de locator şi domnul 

Turda Ioan - Alin, în calitate de locatar. Proiect iniţiat de primar. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezilierii contractului de închiriere nr. 1698 

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

Alin, în calitate de locatar. Proiect iniţiat de primar. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului și a cuantumului burselor 

școlare, care se vor acorda în semestrul II al anului şcolar 2021-2022, elevilor din 

învățământul preuniversitar de stat, din cadrul Şcolii Gimnaziale Nuşeni. Proiect 

iniţiat de primar. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului și a cuantumului burselor 

școlare, care se vor acorda în semestrul II al anului şcolar 2021-2022, elevilor din 

învățământul preuniversitar de stat, din cadrul Şcolii Gimnaziale ,,Dsida Jeno” 

Viţa. Proiect iniţiat de primar. 

8. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului 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. 

9. Prezentarea rapoartelor de activitate ale consilierilor locali care face parte din 

Consiliul local al comunei Nuşeni, pentru anul 2021.   
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10. Prezentarea raportului de activitate al primarului comunei Nuşeni privind starea 

economico-socială şi de mediu a comunei Nuşeni, în anul 2021. 

11. Prezentarea raportului de activitate al primarului comunei Nuşeni  privind situaţia 

gestionării bunurilor apaţinând domeniului public şi privat al cmunei Nuşeni, pe 

anul 2021. 

12.  Prezentarea raportului de activitate ale viceprimarului comunei Nuşeni, pentru 

anul 2021.     

13. Prezentarea raportului privind analiza capacității de apărare împotriva incendiilor 

la nivelul comunei Nușeni, pe semestrul II al anului 2021. 

14. Prezentarea raportului privind protecția civilă, la nivelul comunei Nușeni, pe 

semestrul II al anului 2021. 

15. Prezentarea raportului privind modul de completare a registrului agricol, pe 

semestrul II al anului 2021. 

16. Diverse 

 

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

31.03.2022 a fost suplimentată cu două proiecte de hotărâre: 

 

1. 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. 

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

Nuşeni nr.109 din 22.10.2021 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale 

datorate de persoanele fizice şi juridice din comuna Nușeni, în anul 2022.Proiect 

iniţiat de primar. 

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

Nușeni din data de 31.03.2022 a fost aprobată cu 11 voturi ,,pentru” din totalul de 11 

consilieri locali prezenți la ședință. 

             Au fost adoptate 10 hotărâri  după cum urmează:   

1. Hotărârea nr.27 din 31.03.2022 privind aprobarea contului de încheierea exercițiului 

bugetului local al comunei Nuşeni, pentru anul 2021,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.28 din 31.03.2022  privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a 

pajiştilor aparţinând domeniului public al comunei Nuşeni, 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.29 din 31.03.2022 privind constatarea încetării de derept a contractului 

de închiriere nr. 1609 din 22.04.2019, încheiat între comuna Nuşeni, în calitate de 

locator şi  doamna  Moldovan Lucreţia, în calitate de locatar,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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4. Hotărârea nr.30 din 31.03.2022 privind aprobarea rezilierii contractului de închiriere 

nr. 1764 din 06.05.2019, încheiat între comuna Nuşeni, în calitate de locator şi 

domnul Turda Ioan - Alin, în calitate de locatar, 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. 

5. Hotărârea nr.31 din 31.03.2022 privind aprobarea rezilierii contractului de închiriere 

nr. 1698 din 02.05.2019, încheiat între comuna Nuşeni, în calitate de locator şi 

domnul Sas Alin, în calitate de locatar,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. 

6. Hotărârea nr.32 din 31.03.2022 privind aprobarea numărului și a cuantumului 

burselor școlare, care se vor acorda în semestrul II al anului şcolar 2021-2022, 

elevilor din învățământul preuniversitar de stat, din cadrul Şcolii Gimnaziale 

Nuşeni.,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.33 din 31.03.2022 privind aprobarea numărului și a cuantumului 

burselor școlare, care se vor acorda în semestrul II al anului şcolar 2021-2022, 

elevilor din învățământul preuniversitar de stat, din cadrul Şcolii Gimnaziale ,,Dsida 

Jeno” Viţa,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.34 din 31.03.2022 privind modificarea Hotărârii Consiliului 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. 

9. Hotărârea nr.35 din 31.03.2022 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 

10. Hotărârea nr.36 din 31.03.2022 privind modificarea Hotărârii Consiliului local al 

comunei Nuşeni nr.109 din 22.10.2021 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale 

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. 

 

          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

           MARINEL ȚOPAN                                     CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                                  SECRETAR GENERAL 

                                                                    ADRIANA – GABRIELA IRIMIEȘ 
I.A.G./3  pg./2 ex. 
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