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        ROMÂNIA 

JUDEŢUL BISTRIŢA –NĂSĂUD 

CONSILIUL LOCAL NUȘENI 

Nr.A.7/ _________ din____________ 

 

 

 

 

 

MINUTA 

şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei Nușeni din data de 13.07.2022. 

 

 

 

                 La şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei Nușeni din data de 13.07.2022 

au fost prezenţi 10 consilieri locali din numărul total de 11 consilieri locali în funcţie. 

                 Şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei Nuşeni a fost legal convocată, 

conform 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. 

                  Dispoziția primarului comunei Nușeni nr.130  din 07.07.2022 privind convocarea 

Consiliului local al comunei Nușeni în şedinţa ordinară  din data de  13.07.2022 ora 

15,00 a fost adusă la cunoștință prin afișare la sediul Primăriei comunei Nușeni, în 

spațiul special amenajat în acest scop,  la data de 07.07.2022. 

                 Au fost comunicate la data de 07.07.2022, consilierilor locali sub semnătură 

invitațiile la ședința ordinară a Consiliului local al comunei Nuşeni din data 

de13.07.2022, ora 15,00, însoțite de materialele de ședință. 

                  Proiectele de hotărâri supuse dezbaterii în ședința ordinară din data de 13.07.2022 

au fost afișate la sediul Primăriei comunei Nușeni,în spațiul special amenjata în acest 

scop,  conform proceselor-verbale de afișare și dezafișare. 

                  Consilierii locali au putut formula şi depune pe adresa de e-mail a Primăriei 

comunei Nuşeni primaria_nuseni@yahoo.com, amendamente asupra proiectelor de 

hotărâre înscrise în ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei 

Nuşeni din data de 13.07.2022. Nu au fost formulate propuneri de modificare ale 

proiectelor de hotărâre,înscrise pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local al 

comunei Nuşeni din data de 13.07.2022, ora 15,00. 

 

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

de 13.07.2022, convocată prin Dispoziția primarului comunei Nușeni nr.130 din 

07.07.2022  privind convocarea Consiliului local al comunei Nușeni în şedinţa ordinară  

din data de  13.07.2022, ora 15,00, cuprinde următoarele puncte: 
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1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al 

comunei Nuşeni din data de 08.06.2022, ora 14,00. 

2. Proiect de hotărâre nr.A.7/3325 din 04.07.2022 privind aprobarea contului 

de încheiere a exercițiului bugetului local al comunei Nuşeni, pe trimestrul II 

al anului 2022.  Proiect inițiat de primar. 

3. Proiect de hoărâre A.7/2772 din 18.05.2022 privind aprobarea 

Regulamentului privind amplasarea construcţiilor, instalaţiilor şi panourilor 

publicitare în zona, drumurilor comunale/străzi/drumuri de exploataţie 

agricolă şi stabilirea condiţiilor de acces în zona acestora. Proiect iniţiat de 

primar. 

4. Proiect de hotărâre nr.A.7/3061 din 15.06.2022 privind revocarea Hotărârii 

Consiliului local al comunei Nuşeni nr.60 din 08.06.2022 privind aprobarea 

Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici  ai proiectului 

,,RACORD  REŢEA CANALIZARE MENAJERĂ A COMUNEI NUŞENI 

LA REŢEAUA ORAŞULUI BECLEAN, JUDEŢUL BISTRIŢA – 

NĂSĂUD”.Proiect iniţiat de primar. 

5. Proiect de hotărâre  nr.A.7/3109 din 20.06.2022 privind aprobarea Studiului 

de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici  ai proiectului ,,RACORD  

REŢEA CANALIZARE MENAJERĂ A COMUNEI NUŞENI LA 

REŢEAUA ORAŞULUI BECLEAN, JUDEŢUL BISTRIŢA – 

NĂSĂUD”.Proiect iniţiat de primar. 

6. Proiect de hotărâre nr.A.7/3054 din 10.06.2022  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.Proiect iniţiat de primar. 

7. Proiect de hotărâre nr.A.7/3056 din 10.06.2022 privind aprobarea acordului 

de colaborare dintre gestionarul Fondului Cinegetic nr.34 Malin ,,Asociaţia 

de Vânătoare Ardealul” lu Consiliul local al comunei Nuşeni. Proiect iniţiat 

de primar. 

8. Proiect de hotărâre nr.A.7/3048 din 14.06.2022 privind aprobarea acordului 

de colaborare dintre gestionarul Fondului Cinegetic nr.33 Figa şi 35 Bozieş 

,,Asociaţia Judeţeană a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi Bistriţa - Năsăud” 

şi  Consiliul local al comunei Nuşeni. Proiect iniţiat de primar. 

9. Proiect de hotărâre nr.A.7/3093  din 17.06.2022 privind actualizarea 

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii,,Canalizare 

menajeră în localităţile Nuşeni, Feleac, Beudiu, Viţa, Rusu de Sus, judeţul 

Bistriţa - Năsăud”Proiect iniţiat de primar. 

10. Proiect de hotărâre nr.A.7/3091 din 17.06.2022 privind actualizarea 

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ,,Reabilitare 

Şcoală Gimnazială cu clasele I-VIII în localitatea Nuşeni, comuna Nuşeni, 

judeţul Bistriţa - Năsăud”.Proiect iniţiat de primar. 

11. Proiect de hotărâre nr.A.7/3107 din 17.06.2022 privind actualizarea 

indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții    
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“REABILITARE SI MODERNIZARE DISPENSAR UMAN NUSENI”. 

Proiect iniţiat de primar. 

12. Proiect de hotărâre nr.A.7/3142 din 20.06.2022 privind actualizarea 

indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții    

“CONSTRUIRE GRĂDINIŢĂ DE COPII ÎN LOCALITATEA NUSENI, 

COMUNA NUŞENI, JUDEŢUL BISTRIŢA - NĂSĂUD”. Proiect iniţiat de 

primar. 

13. Diverse. 

        

      

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

13.07.2022 a fost suplimentată cu un proiect de hotărâre: 

 

1. Proiect de hotărâre nr. A.7/3054 din 10.06.2022 privind aprobarea alipirii a 

două imobile teren, care aparțin domeniului public al comunei 

Nușeni.Proiect iniţiat de primar. 

 

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

Nușeni din data de 13.07.2022 a fost aprobată cu 10 voturi ,,pentru” din totalul de 10 

consilieri locali prezenți la ședință. 

       A fost aprobat procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei 

Nuşeni din data de 08.06.2022 ora 14,00  cu 10 voturi ,,pentru” din 10 consilieri 

prezenţi la şedinţă.  

             Au fost adoptate 12 hotărâri  după cum urmează:   

 

1. Hotărârea nr.64 din 13.07.2022 privind aprobarea contului de încheiere a 

exercițiului bugetului local al comunei Nuşeni, pe trimestrul II al anului 2022.   

2. Hotărârea nr.65 din 13.07.2022 privind aprobarea Regulamentului privind 

amplasarea construcţiilor, instalaţiilor şi panourilor publicitare în zona, 

drumurilor comunale/străzi/drumuri de exploataţie agricolă şi stabilirea 

condiţiilor de acces în zona acestora.  

3. Hotărârea nr.66 din 13.07.2022 privind revocarea Hotărârii Consiliului local al 

comunei Nuşeni nr.60 din 08.06.2022 privind aprobarea Studiului de 

fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici  ai proiectului ,,RACORD  

REŢEA CANALIZARE MENAJERĂ A COMUNEI NUŞENI LA REŢEAUA 

ORAŞULUI BECLEAN, JUDEŢUL BISTRIŢA – NĂSĂUD”. 

4. Hotărârea nr.67 din 13.07.2022 privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a 

indicatorilor tehnico-economici  ai proiectului ,,RACORD  REŢEA 

CANALIZARE MENAJERĂ A COMUNEI NUŞENI LA REŢEAUA 

ORAŞULUI BECLEAN, JUDEŢUL BISTRIŢA – NĂSĂUD”. 

5. Hotărârea nr.68 din 13.07.2022 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. 
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6. Hotărârea nr.69 din 13.07.2022 privind aprobarea acordului de colaborare 

dintre gestionarul Fondului Cinegetic nr.34 Malin ,,Asociaţia de Vânătoare 

Ardealul” lu Consiliul local al comunei Nuşeni.  

7. Hotărârea nr.70 din 13.07.2022 privind aprobarea acordului de colaborare 

dintre gestionarul Fondului Cinegetic nr.33 Figa şi 35 Bozieş ,,Asociaţia 

Judeţeană a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi Bistriţa - Năsăud” şi  Consiliul 

local al comunei Nuşeni.  

8. Hotărârea nr.71 din 13.07.2022 privind actualizarea indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul de investiţii,,Canalizare menajeră în localităţile 

Nuşeni, Feleac, Beudiu, Viţa, Rusu de Sus, judeţul Bistriţa - Năsăud”. 

9. Hotărârea nr.72 din 13.07.2022 privind actualizarea indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul de investiţii ,,Reabilitare Şcoală Gimnazială cu 

clasele I-VIII în localitatea Nuşeni, comuna Nuşeni, judeţul Bistriţa - 

Năsăud”. 

10. Hotărârea nr.73 din 13.07.2022 privind actualizarea indicatorilor tehnico-

economici aferenți obiectivului de investiții “REABILITARE SI 

MODERNIZARE DISPENSAR UMAN NUSENI”.  

11. Hotărârea nr.74 din 13.07.2022 privind actualizarea indicatorilor tehnico-

economici aferenți obiectivului de investiții “CONSTRUIRE GRĂDINIŢĂ 

DE COPII ÎN LOCALITATEA NUSENI, COMUNA NUŞENI, JUDEŢUL 

BISTRIŢA - NĂSĂUD”.  

12. Hotărârea nr.75 din 13.07.2022 privind aprobarea alipirii a două imobile 

teren, care aparțin domeniului public al comunei Nușeni. 

 

 

 

          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

                ARPAD BALINT                            SECRETAR GENERAL AL COMUNEI  

                                                                                               NUŞENI     , 

                                                                           ADRIANA – GABRIELA IRIMIEȘ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

            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.   

10. Prezentarea raportului de activitate al primarului comunei Nuşeni privind starea 

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

JUDEŢUL BISTRIŢA –NĂSĂUD 

CONSILIUL LOCAL NUȘENI 

Nr.A.7/ 3042 din 08.06.2022. 

 

 

 

 

 

MINUTA 

şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei Nușeni din data de 08.06.2022 

 

 

 

                 La şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei Nușeni din data de 08.06.2022 

au fost prezenţi 11 consilieri locali din numărul total de 10 consilieri locali. 

                 Şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei Nuşeni a fost legal convocată, 

conform 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. 

                  Dispoziția primarului comunei Nușeni nr.114 din 31.05.2022 privind convocarea 

Consiliului local al comunei Nușeni în şedinţa ordinară  din data de  08.06.2022, ora 

14,00 a fost adusă la cunoștință prin afișare la sediul Primăriei comunei Nușeni, în 

spațiul special amenajat în acest scop,  la data de 31.05.2022. 

                 Au fost comunicate la data de 05.05.2022, consilierilor locali sub semnătură 

invitațiile la ședința ordinară a Consiliului local al comunei Nuşeni din data de 

08.06.2022, ora 14,00, însoțite de materialele de ședință. 

                  Proiectele de hotărâri supuse dezbaterii în ședința ordinară din data de 

08.06..2022 au fost afișate la sediul Primăriei comunei Nușeni,în spațiul special 

amenjata în acest scop,  conform proceselor-verbale de afișare și dezafișare. 

                  Consilierii locali au putut formula şi depune pe adresa de e-mail a Primăriei 

comunei Nuşeni primaria_nuseni@yahoo.com, amendamente asupra proiectelor de 

hotărâre înscrise în ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei 

Nuşeni din data de 08.06.2022. Nu au fost formulate propuneri de modificare ale 

proiectelor de hotărâre,înscrise pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local al 

comunei Nuşeni din data de 08.06.2022, ora 14,00. 

 

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

de 08.06.2022, convocată prin Dispoziția primarului comunei Nușeni nr.114 din 

31.05.2022 privind convocarea Consiliului local al comunei Nușeni în şedinţa ordinară  

din data de  08.06.2022, ora 14,00, cuprinde următoarele puncte: 
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1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al 

comunei Nuşeni din data de 12.05.2022, ora 15,00. 

2. Proiect de hotărâre nr.A.7/2750 din 17.05.2022 privind aprobarea 

Regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgență familiilor și persoanaelor 

care se află în situații de necessitate.Proiect iniţiat de primar. 

3. Proiect de hotărâre nr.A.7/2822  din 23.05.2022  privind aprobarea proiectului 

“REABILITAREA ENERGETICĂ LA ȘCOALA PRIMARĂ DIN 

LOCALITATEA BEUDIU, COMUNA NUȘENI, JUDEȚUL BISTRIȚA-

NĂSĂUD” în cadrul Planului Național de Redresare şi Rezilienţă 2021-2026 

și a cheltuielilor aferente proiectului. Proiect iniţiat de primar. 

4. Proiect de hotărâre nr.A.7/2848  din 25.06.2022 privind aprobarea proiectului 

“ASIGURAREA INFRASTRUCTURII PENTRU TRANSPORTUL VERDE 

– STAȚII DE REÎNCĂRCARE VEHICULE ELECTRICE ÎN COMUNA 

NUȘENI, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD” în cadrul Planului Național de 

Redresare şi Rezilienţă 2021-2026 și a cheltuielilor aferente 

proiectului.Proiect iniţiat de primar. 

5. Proiect de hotărâre nr.A.7/2579 din 10.05.2022  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.Proiect iniţiat de primar. 

6. Proiect de hotărâre nr.A.7/2799 din 20.05.2022 privind modificarea și 

completarea Hotărârii Consiliului local al comunei Nușeni nr.32 din 

31.10.2011 privind însușirea variantei finale a proiectului de stemă a comunei 

Nușeni. . Proiect iniţiat de primar. 

7. Proiect de hotărâre privind nr.A.7/2690 din 12.05.2022  aprobarea 

implementării proiectului ,,RACORD  REŢEA CANALIZARE MENAJERĂ 

A COMUNEI NUŞENI LA REŢEAUA ORAŞULUI BECLEAN, JUDEŢUL 

BISTRIŢA – NĂSĂUD”.  Proiect iniţiat de primar. 

8. Proiect de hotărâre nr.A.7/2393 din 04.05.2022  privind aprobarea Studiului 

de fezabilitate al proiectului ,,RACORD REŢEA CANALIZARE 

MENAJERĂ A COMUNEI NUŞENI LA REŢEAUA ORAŞULUI 

BECLEAN, JUDEŢUL BISTRIŢA – NĂSĂUD”.  Proiect iniţiat de primar. 

9. Proiect de hotărâre nr.A.7/2395 din 04.05.2022 privind abrogarea Hotărârii 

Consiliului local al comunei Nuşeni nr. 32 din 12.07.2012 privind însuţirea 

modificării şi completării inventarului bunurilor care fac parte din domeniul 

public al comunei Nuşeni, prin înscrierea în domeniul public a Şcolilor 

generale de pe raza comunei Nuşeni şi a unor terenuri achiziţonate prin 

cumpărare. Proiect iniţiat de primar. 

10. Proiect de hotărâre nr.A.7/2437 din 04.05.2022 privind abrogarea Hotărârii 

Consiliului local al comunei Nuşeni nr. 21 din 29.06.2021 privind modificarea 

și completarea Hotărârii Consiliului local al comunei Nușeni nr.32 din 

31.10.2011 privind însușirea variantei finale a proiectului de stemă a comunei 

Nușeni.Proiect iniţiat de primar. 

11. Diverse. 



 3 

 

 

      

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

08.06.2022 a fost suplimentată cu un proiect de hotărâre: 

 

1. Proiect de hotărâre nr. A.7/2952 din 02.06.2022 privind aprobarea  

dezmembrării unui imobil-drum, situat în intravilanul localităţii Feleac, 

comuna Nuşeni, judeţul Bistriţa – Năsăud, aparţinând domeniului public al 

comunei Nuşeni .Proiect iniţiat de primar. 

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

Nușeni din data de 08.06.2022 a fost aprobată cu 10 voturi ,,pentru” din totalul de 10 

consilieri locali prezenți la ședință. 

       A fost aprobat procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei 

Nuşeni din data de 12.05.2022 ora 15,00 cu 10 voturi ,,pentru” din 10 consilieri prezenţi 

la şedinţă.  

             Au fost adoptate 8 hotărâri  după cum urmează:   

1. Hotărârea nr.54 din 08.06.2022 privind aprobarea Regulamentului de acordare a 

ajutoarelor de urgență familiilor și persoanaelor care se află în situații de 

necesitate,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.55 din 08.06.2022 privind aprobarea proiectului “REABILITAREA 

ENERGETICĂ LA ȘCOALA PRIMARĂ DIN LOCALITATEA BEUDIU, 

COMUNA NUȘENI, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD” în cadrul Planului Național 

de Redresare şi Rezilienţă 2021-2026 și a cheltuielilor aferente proiectului, 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.56 din 08.06.2022 privind aprobarea proiectului “ASIGURAREA 

INFRASTRUCTURII PENTRU TRANSPORTUL VERDE – STAȚII DE 

REÎNCĂRCARE VEHICULE ELECTRICE ÎN COMUNA NUȘENI, JUDEȚUL 

BISTRIȚA-NĂSĂUD” în cadrul Planului Național de Redresare şi Rezilienţă 2021-

2026 și a cheltuielilor aferente proiectului, 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.57 din 08.06.2022 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 immobile, 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.58 din 08.06.2022 privind modificarea și completarea Hotărârii 

Consiliului local al comunei Nușeni nr.32 din 31.10.2011 privind însușirea variantei 

finale a proiectului de stemă a comunei Nușeni,adoptată în forma prezentată de 



 4 

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.59 din 08.06.2022  privind aprobarea implementării proiectului 

,,RACORD  REŢEA CANALIZARE MENAJERĂ A COMUNEI NUŞENI LA 

REŢEAUA ORAŞULUI BECLEAN, 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. 

7. Hotărârea nr.60 din 08.06.2022 privind aprobarea Studiului de fezabilitate al 

proiectului ,,RACORD REŢEA CANALIZARE MENAJERĂ A COMUNEI 

NUŞENI LA REŢEAUA ORAŞULUI BECLEAN, 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. 

8. Hotărârea nr.61 din 08.06.2022 privind abrogarea Hotărârii Consiliului local al 

comunei Nuşeni nr. 32 din 12.07.2012 privind însuţirea modificării şi completării 

inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al comunei Nuşeni, prin 

înscrierea în domeniul public a Şcolilor generale de pe raza comunei Nuşeni şi a 

unor terenuri achiziţonate prin cumpărare,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.62 din 08.06.2022 privind abrogarea Hotărârii Consiliului local al 

comunei Nuşeni nr. 21 din 29.06.2021 privind modificarea și completarea Hotărârii 

Consiliului local al comunei Nușeni nr.32 din 31.10.2011 privind însușirea variantei 

finale a proiectului de stemă a 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. 

10. Hotărârea nr.63 din 08.06.2022 privind aprobarea  dezmembrării unui imobil-drum, 

situat în intravilanul localităţii Feleac, comuna Nuşeni, judeţul Bistriţa – Năsăud, 

aparţinând domeniului public al comunei 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. 

 

 

 

          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

                ARPAD BALINT                                     SECRETAR GENERAL, 

                                                                           ADRIANA – GABRIELA IRIMIEȘ 

 

 

 
 

I.A.G./4  pg./2 ex. 
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        ROMÂNIA 

JUDEŢUL BISTRIŢA –NĂSĂUD 

CONSILIUL LOCAL NUȘENI 

Nr.A.7/  2689 din 12.05.2022. 

 

 

 

 

 

MINUTA 

şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei Nușeni din data de 12.05.2022. 

 

 

 

                 La şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei Nușeni din data de 12.05.2022 

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

                 Şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei Nuşeni a fost legal convocată, 

conform 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. 

                  Dispoziția primarului comunei Nușeni nr.107 din 05.05.2022 privind convocarea 

Consiliului local al comunei Nușeni în şedinţa ordinară  din data de  12.05.2022, ora 

15,00 a fost adusă la cunoștință prin afișare la sediul Primăriei comunei Nușeni, în 

spațiul special amenajat în acest scop,  la data de 05.05.2022. 

                 Au fost comunicate la data de 05.05.2022, consilierilor locali sub semnătură 

invitațiile la ședința ordinară a Consiliului local al comunei Nuşeni din data de 

12.05.2022, ora 15,000, însoțite de materialele de ședință. 

                  Proiectele de hotărâri supuse dezbaterii în ședința ordinară din data de 12.05.2022 

au fost afișate la sediul Primăriei comunei Nușeni,în spațiul special amenjata în acest 

scop,  conform proceselor-verbale de afișare și dezafișare. 

                  Consilierii locali au putut formula şi depune pe adresa de e-mail a Primăriei 

comunei Nuşeni primaria_nuseni@yahoo.com, amendamente asupra proiectelor de 

hotărâre înscrise în ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei 

Nuşeni din data de 12.05.2022. Nu au fost formulate propuneri de modificare ale 

proiectelor de hotărâre,înscrise pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local al 

comunei Nuşeni din data de 12.05.2022, ora 15,00. 

 

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

de 12.05.2022, convocată prin Dispoziția primarului comunei Nușeni nr.107 din 

05.05.2022 privind convocarea Consiliului local al comunei Nușeni în şedinţa ordinară  

din data de  12.05.2022, ora 15,00, cuprinde următoarele puncte: 
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1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al 

comunei Nuşeni din data de 19.04.2022, ora 15,00. 

2. Proiect de hotărâre A.7/2303 din 27.04.2022 privind alegerea preşedintelui de 

şedinţă care va conduce şedinţele Consiliului local al comunei Nușeni pe o 

perioadă de 3 luni. Proiect inițiat de primar. 

3. Proiect de hoărâre A.7/2183 din 20.04.2022 privind aprobarea contului de 

încheiere a exercițiului bugetului local al comunei Nuşeni, pe trimestrul I al 

anului 2022. Proiect iniţiat de primar. 

4. Proiect de hotărârenr.A.7/2134 din 18.04.2022 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.Proiect iniţiat de primar. 

5. Proiect de hotărâre  nr.A.7/1483 din 15.03.2022 privind aprobarea  

Regulamentului serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud, 

forma consolidată.Proiect iniţiat de primar. 

6. Proiect de hotărâre A.7/1481 din 15.03.2022 privind respingerea încheierii  

Actului adițional nr. 5 la Contractul privind Delegarea prin concesiune a 

serviciului public de salubrizare respectiv activitatea de colectare, transport, 

depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din 

deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de 

Colectare din județul Bistrița-Năsăud nr. 1277 din 06.12.2018.  Proiect iniţiat 

de primar. 

7. Proiect de hotărâre nr.A.7/1477 din 15.03.2022 privind respingerea solicitării 

operatorului S.C. Supercom S.A. de aprobare a tarifelor diferențiate aferente 

Contractului de concesiune nr. 1277/2018 privind delegarea prin concesiune a 

serviciului public de salubrizare, respectiv activitatea de colectare, transport, 

depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din 

deșeuri menajere și managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de 

Colectare din județul Bistrița-Năsăud. Proiect iniţiat de primar. 

8. Proiect de hotărâre A.7/2160 din 20.04.2022 privind aprobarea prelungirii 

termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General al UAT comuna 

Nuşeni, judetul Bistriţa – Năsăud. Proiect iniţiat de primar. 

9. Proiect de hotărâre A.7/2098 din 14.04.2022 privind aprobarea trecerii unui 

bun imobil din domeniul privat  al comunei Nuşeni în domeniul public al 

comunei Nuşeni. Proiect iniţiat de primar. 

10. Diverse 

        

      

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

12.05.2022 a fost suplimentată cu un proiect de hotărâre: 

 

1. Proiect de hotărâre nr. A.7/1483 din 15.03.2022 privind  revocarea 

Hotărârii Consiliului local al comunei Nușeni nr.44 din 19.04.2022 privind 

aprobarea Regulamentului privind amplasarea construcţiilor, instalaţiilor şi 
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panourilor publicitare în zona drumurilor comunale/străzi/drumuri de 

exploataţie agricolă şi stabilirea condiţiilor de acces în zona acestora. 

Proiect iniţiat de primar. 

 

      De asemenea, de pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei 

Nuşeni din data de 19.04.2022 a fost scos de către iniţiator următorul proiect de 

hotărâre: 

 

1.Proiect de hotărâre nr.A.7/2098 din 14.04.2022 privind aprobarea trecerii unui 

bun imobil din domeniul privat  al comunei Nuşeni în domeniul public al 

comunei Nuşeni. Proiect iniţiat de primar. 

 

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

Nușeni din data de 12.05.2022 a fost aprobată cu 11 voturi ,,pentru” din totalul de 11 

consilieri locali prezenți la ședință. 

 

       A fost aprobat procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei 

Nuşeni din data de 19.04.2022 ora 15,00 cu 11 voturi ,,pentru” din 11 consilieri prezenţi 

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

 

 

             Au fost adoptate 8 hotărâri  după cum urmează:   

 

1. Hotărârea nr. 46 din 12.05.2022 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. 47 din 12.05.2022 privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului 

bugetului local al comunei Nuşeni, pe trimestrul I al anului 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. 48 din 12.05.2022 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 immobile, 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. 49 din 12.05.2022 privind aprobarea  Regulamentului serviciului public 

de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud, forma consolidate, 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. 50 din 12.05.2022 privind respingerea încheierii  Actului adițional nr. 5 

la Contractul privind Delegarea prin concesiune a serviciului public de salubrizare 

respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor 

municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul 

Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud nr. 1277 

din 06.12.2018, 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. 51 din 12.05.2022 privind respingerea solicitării operatorului S.C. 

Supercom S.A. de aprobare a tarifelor diferențiate aferente Contractului de 

concesiune nr. 1277/2018 privind delegarea prin concesiune a serviciului public de 

salubrizare, respectiv activitatea de colectare, transport, depozitare și transfer al 

deșeurilor municipale inclusiv deșeuri periculoase din deșeuri menajere și 

managementul Stațiilor de Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-

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. 

7. Hotărârea nr. 52 din 12.05.2022 privind aprobarea prelungirii termenului de 

valabilitate al Planului Urbanistic General al UAT comuna Nuşeni, judetul 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. 

8. Hotărârea nr. 53 din 12.05.2022 privind revocarea Hotărârii Consiliului local al 

comunei Nușeni nr.44 din 19.04.2022 privind aprobarea Regulamentului privind 

amplasarea construcţiilor, instalaţiilor şi panourilor publicitare în zona drumurilor 

comunale/străzi/drumuri de exploataţie agricolă şi stabilirea condiţiilor de acces în 

zona acestora,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, 

                ARPAD BALINT                                     SECRETAR GENERAL, 

                                                                           ADRIANA – GABRIELA IRIMIEȘ 

 

 

 

 

 

 
 

I.A.G./4  pg./2 ex. 
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        ROMÂNIA 

JUDEŢUL BISTRIŢA –NĂSĂUD 

CONSILIUL LOCAL NUȘENI 

Nr.A.7/  ________din__________ 

 

 

 

 

 

MINUTA 

şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei Nușeni din data de 19.04.2022. 

 

 

 

                 La şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei Nușeni din data de 19.04.2022 

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

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

19.04.2022, convocată prin Dispoziția primarului comunei Nușeni nr.72 din 11.04.2022 

cuprinde următoarele puncte: 

 

1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al 

comunei Nuşeni din data de 31.03.2022, ora 15,00. 

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli  

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

3. Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor şi taxelor locale, datorate de 

persoanele fizice şi juridice din comuna Nuşeni, pentru anul 2022.Proiect 

iniţiat de primar. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea încetarii contractului de închiriere nr. 

1666 din 25.04.2019, încheiat între comuna Nuşeni, în calitate de locator şi 

domnul Moldovan Toader, în calitate de locatar.Proiect iniţiat de primar. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea încetarii contractului de închiriere nr. 

1738 din 06.05.2019, încheiat între comuna Nuşeni, în calitate de locator şi 

domnul Pal Ludovic, în calitate de locatar.Proiect iniţiat de primar. 

6. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului local al comunei 

Nuşeni nr.108 din 22.10.2021 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziții 

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

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanţie 

bancară IG183300598 din 24.09.2018 în valoare de 693.810,90 lei de la 

Fondul de Garantare a Creditului Rural – IFN S.A. pentru finantarea 

obiectivelor de investitii  derulate prin FEADR masura 7.2. Proiect iniţiat de 

primar. 

8. 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. 



 2 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind amplasarea 

construcţiilor, instalaţiilor şi panourilor publicitare în zona drumurilor 

comunale/străzi/drumuri de exploataţie agricolă şi stabilirea condiţiilor de 

acces în zona acestora. Proiect iniţiat de primar. 

10. Proiect de hotărâre privind închirierea prin atribuire directă a unei suprafeţe de 

pajişte din localitatea Feleac, care aparţine domeniului public al comunei 

Nuşeni, către Mărcan Răzvan-Alex-Ioan Persoană Fizică Autorizată.Proiect 

iniţiat de primar. 

11. Diverse 

 

 

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

19.04.2022 a fost suplimentată cu un proiect de hotărâre: 

 

1. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului local al comunei 

Nuşeni 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. Proiect iniţiat 

de primar. 

      De asemenea, de pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei 

Nuşeni din data de 19.04.2022 a fost scos de către iniţiator următorul proiect de 

hotărâre: 

 

1. Proiect de hotărâre privind închirierea prin atribuire directă a unei suprafeţe de 

pajişte din localitatea Feleac, care aparţine domeniului public al comunei 

Nuşeni, către Mărcan Răzvan-Alex-Ioan Persoană Fizică Autorizată.Proiect 

iniţiat de primar. 

 

 

 

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

Nușeni din data de 19.04.2022 a fost aprobată cu 11 voturi ,,pentru” din totalul de 11 

consilieri locali prezenți la ședință. 

 

 

       A fost aprobat procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei 

Nuşeni din data de 31.03.2022, ora 15,00 cu 11 voturi ,,pentru” din 11 consilieri 

prezenţi la şedinţă.  
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             Au fost adoptate 9 hotărâri  după cum urmează:   

 

 

1. Hotărârea nr.37 din 19.04.2022 privind rectificarea bugetului local de venituri şi 

cheltuieli  al 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. 

2. Hotărârea nr.38 din 19.04.2022  privind indexarea impozitelor şi taxelor locale, 

datorate de persoanele fizice şi juridice din comuna Nuşeni, pentru anul 2023, 

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.39 din 19.04.2022 privind aprobarea încetarii contractului de închiriere 

nr. 1666 din 25.04.2019, încheiat între comuna Nuşeni, în calitate de locator şi 

domnul Moldovan Toader, 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. 

4. Hotărârea nr.40 din 19.04.2022 privind aprobarea încetarii contractului de închiriere 

nr. 1738 din 06.05.2019, încheiat între comuna Nuşeni, în calitate de locator şi 

domnul Pal Ludovic, 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.41 din 19.04.2022 privind revocarea Hotărârii Consiliului local al 

comunei Nuşeni nr.108 din 22.10.2021 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. 

6. Hotărârea nr.42 din 19.04.2022 privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de 

garanţie bancară IG183300598 din 24.09.2018 în valoare de 693.810,90 lei de la 

Fondul de Garantare a Creditului Rural – IFN S.A. pentru finantarea obiectivelor de 

investitii  derulate prin FEADR măsura 7.2, 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.43 din 19.04.2022 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. 

8. Hotărârea nr.44 din 19.04.2022 privind aprobarea Regulamentului privind 

amplasarea construcţiilor, instalaţiilor şi panourilor publicitare în zona drumurilor 

comunale/străzi/drumuri de exploataţie agricolă şi stabilirea condiţiilor de acces în 
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zona acestora, 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.45 din 19.04.2022 privind revocarea Hotărârii Consiliului local al 

comunei Nuşeni 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 11 voturi ,,pentru” din 11 consilieri prezenţi 

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

 

 

 

 

 

 

 

          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

                MARINEL ŢOPAN                                SECRETAR GENERAL, 

                                                                           ADRIANA – GABRIELA IRIMIEȘ 
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        ROMÂNIA 

JUDEŢUL BISTRIŢA –NĂSĂUD 

CONSILIUL LOCAL NUȘENI 

Nr.A.7/ 3042 din 08.06.2022. 

 

 

 

 

 

MINUTA 

şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei Nușeni din data de 08.06.2022 

 

 

 

                 La şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei Nușeni din data de 08.06.2022 

au fost prezenţi 11 consilieri locali din numărul total de 10 consilieri locali. 

                 Şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei Nuşeni a fost legal convocată, 

conform 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. 

                  Dispoziția primarului comunei Nușeni nr.114 din 31.05.2022 privind convocarea 

Consiliului local al comunei Nușeni în şedinţa ordinară  din data de  08.06.2022, ora 

14,00 a fost adusă la cunoștință prin afișare la sediul Primăriei comunei Nușeni, în 

spațiul special amenajat în acest scop,  la data de 31.05.2022. 

                 Au fost comunicate la data de 05.05.2022, consilierilor locali sub semnătură 

invitațiile la ședința ordinară a Consiliului local al comunei Nuşeni din data de 

08.06.2022, ora 14,00, însoțite de materialele de ședință. 

                  Proiectele de hotărâri supuse dezbaterii în ședința ordinară din data de 

08.06..2022 au fost afișate la sediul Primăriei comunei Nușeni,în spațiul special 

amenjata în acest scop,  conform proceselor-verbale de afișare și dezafișare. 

                  Consilierii locali au putut formula şi depune pe adresa de e-mail a Primăriei 

comunei Nuşeni primaria_nuseni@yahoo.com, amendamente asupra proiectelor de 

hotărâre înscrise în ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei 

Nuşeni din data de 08.06.2022. Nu au fost formulate propuneri de modificare ale 

proiectelor de hotărâre,înscrise pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a Consiliului local al 

comunei Nuşeni din data de 08.06.2022, ora 14,00. 

 

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

de 08.06.2022, convocată prin Dispoziția primarului comunei Nușeni nr.114 din 

31.05.2022 privind convocarea Consiliului local al comunei Nușeni în şedinţa ordinară  

din data de  08.06.2022, ora 14,00, cuprinde următoarele puncte: 
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1. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al 

comunei Nuşeni din data de 12.05.2022, ora 15,00. 

2. Proiect de hotărâre nr.A.7/2750 din 17.05.2022 privind aprobarea 

Regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgență familiilor și persoanaelor 

care se află în situații de necessitate.Proiect iniţiat de primar. 

3. Proiect de hotărâre nr.A.7/2822  din 23.05.2022  privind aprobarea proiectului 

“REABILITAREA ENERGETICĂ LA ȘCOALA PRIMARĂ DIN 

LOCALITATEA BEUDIU, COMUNA NUȘENI, JUDEȚUL BISTRIȚA-

NĂSĂUD” în cadrul Planului Național de Redresare şi Rezilienţă 2021-2026 

și a cheltuielilor aferente proiectului. Proiect iniţiat de primar. 

4. Proiect de hotărâre nr.A.7/2848  din 25.06.2022 privind aprobarea proiectului 

“ASIGURAREA INFRASTRUCTURII PENTRU TRANSPORTUL VERDE 

– STAȚII DE REÎNCĂRCARE VEHICULE ELECTRICE ÎN COMUNA 

NUȘENI, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD” în cadrul Planului Național de 

Redresare şi Rezilienţă 2021-2026 și a cheltuielilor aferente 

proiectului.Proiect iniţiat de primar. 

5. Proiect de hotărâre nr.A.7/2579 din 10.05.2022  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.Proiect iniţiat de primar. 

6. Proiect de hotărâre nr.A.7/2799 din 20.05.2022 privind modificarea și 

completarea Hotărârii Consiliului local al comunei Nușeni nr.32 din 

31.10.2011 privind însușirea variantei finale a proiectului de stemă a comunei 

Nușeni. . Proiect iniţiat de primar. 

7. Proiect de hotărâre privind nr.A.7/2690 din 12.05.2022  aprobarea 

implementării proiectului ,,RACORD  REŢEA CANALIZARE MENAJERĂ 

A COMUNEI NUŞENI LA REŢEAUA ORAŞULUI BECLEAN, JUDEŢUL 

BISTRIŢA – NĂSĂUD”.  Proiect iniţiat de primar. 

8. Proiect de hotărâre nr.A.7/2393 din 04.05.2022  privind aprobarea Studiului 

de fezabilitate al proiectului ,,RACORD REŢEA CANALIZARE 

MENAJERĂ A COMUNEI NUŞENI LA REŢEAUA ORAŞULUI 

BECLEAN, JUDEŢUL BISTRIŢA – NĂSĂUD”.  Proiect iniţiat de primar. 

9. Proiect de hotărâre nr.A.7/2395 din 04.05.2022 privind abrogarea Hotărârii 

Consiliului local al comunei Nuşeni nr. 32 din 12.07.2012 privind însuţirea 

modificării şi completării inventarului bunurilor care fac parte din domeniul 

public al comunei Nuşeni, prin înscrierea în domeniul public a Şcolilor 

generale de pe raza comunei Nuşeni şi a unor terenuri achiziţonate prin 

cumpărare. Proiect iniţiat de primar. 

10. Proiect de hotărâre nr.A.7/2437 din 04.05.2022 privind abrogarea Hotărârii 

Consiliului local al comunei Nuşeni nr. 21 din 29.06.2021 privind modificarea 

și completarea Hotărârii Consiliului local al comunei Nușeni nr.32 din 

31.10.2011 privind însușirea variantei finale a proiectului de stemă a comunei 

Nușeni.Proiect iniţiat de primar. 

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

08.06.2022 a fost suplimentată cu un proiect de hotărâre: 

 

1. Proiect de hotărâre nr. A.7/2952 din 02.06.2022 privind aprobarea  

dezmembrării unui imobil-drum, situat în intravilanul localităţii Feleac, 

comuna Nuşeni, judeţul Bistriţa – Năsăud, aparţinând domeniului public al 

comunei Nuşeni .Proiect iniţiat de primar. 

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

Nușeni din data de 08.06.2022 a fost aprobată cu 10 voturi ,,pentru” din totalul de 10 

consilieri locali prezenți la ședință. 

       A fost aprobat procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei 

Nuşeni din data de 12.05.2022 ora 15,00 cu 10 voturi ,,pentru” din 10 consilieri prezenţi 

la şedinţă.  

             Au fost adoptate 8 hotărâri  după cum urmează:   

1. Hotărârea nr.54 din 08.06.2022 privind aprobarea Regulamentului de acordare a 

ajutoarelor de urgență familiilor și persoanaelor care se află în situații de 

necesitate,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.55 din 08.06.2022 privind aprobarea proiectului “REABILITAREA 

ENERGETICĂ LA ȘCOALA PRIMARĂ DIN LOCALITATEA BEUDIU, 

COMUNA NUȘENI, JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD” în cadrul Planului Național 

de Redresare şi Rezilienţă 2021-2026 și a cheltuielilor aferente proiectului, 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.56 din 08.06.2022 privind aprobarea proiectului “ASIGURAREA 

INFRASTRUCTURII PENTRU TRANSPORTUL VERDE – STAȚII DE 

REÎNCĂRCARE VEHICULE ELECTRICE ÎN COMUNA NUȘENI, JUDEȚUL 

BISTRIȚA-NĂSĂUD” în cadrul Planului Național de Redresare şi Rezilienţă 2021-

2026 și a cheltuielilor aferente proiectului, 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.57 din 08.06.2022 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 immobile, 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.58 din 08.06.2022 privind modificarea și completarea Hotărârii 

Consiliului local al comunei Nușeni nr.32 din 31.10.2011 privind însușirea variantei 

finale a proiectului de stemă a comunei Nușeni,adoptată în forma prezentată de 
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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.59 din 08.06.2022  privind aprobarea implementării proiectului 

,,RACORD  REŢEA CANALIZARE MENAJERĂ A COMUNEI NUŞENI LA 

REŢEAUA ORAŞULUI BECLEAN, 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. 

7. Hotărârea nr.60 din 08.06.2022 privind aprobarea Studiului de fezabilitate al 

proiectului ,,RACORD REŢEA CANALIZARE MENAJERĂ A COMUNEI 

NUŞENI LA REŢEAUA ORAŞULUI BECLEAN, 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. 

8. Hotărârea nr.61 din 08.06.2022 privind abrogarea Hotărârii Consiliului local al 

comunei Nuşeni nr. 32 din 12.07.2012 privind însuţirea modificării şi completării 

inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al comunei Nuşeni, prin 

înscrierea în domeniul public a Şcolilor generale de pe raza comunei Nuşeni şi a 

unor terenuri achiziţonate prin cumpărare,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.62 din 08.06.2022 privind abrogarea Hotărârii Consiliului local al 

comunei Nuşeni nr. 21 din 29.06.2021 privind modificarea și completarea Hotărârii 

Consiliului local al comunei Nușeni nr.32 din 31.10.2011 privind însușirea variantei 

finale a proiectului de stemă a 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. 

10. Hotărârea nr.63 din 08.06.2022 privind aprobarea  dezmembrării unui imobil-drum, 

situat în intravilanul localităţii Feleac, comuna Nuşeni, judeţul Bistriţa – Năsăud, 

aparţinând domeniului public al comunei 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. 

 

 

 

          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

                ARPAD BALINT                                     SECRETAR GENERAL, 

                                                                           ADRIANA – GABRIELA IRIMIEȘ 
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