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             ROMÂNIA 

JUDEŢUL BISTRIŢA –NĂSĂUD 

COMUNA NUŞENI 

CONSILIUL LOCAL  

Nr. A.7/3043  din 08.06.2022. 

 

 

                                              PROCES – VERBAL 

 

 

               Încheiat astăzi 08.06.2022 în şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei 

Nușeni. 

               La şedinţa ordinară din data de 08.06.2022 participă 10 consilieri locali, domnul 

primar Ioan Mureșan şi doamna Irimieș Adriana Gabriela- secretar general al comunei 

Nușeni. 

              Şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei Nușeni a fost convocată prin 

dispoziţia primarului comunei Nușeni  nr.114 din 31.05.2022. 

             Domnul Primar Mureşan Ioan face prezenţa consilierilor. Din numărul total de 10 

consilieri în funcţie, la şedinţă sunt prezenţi 10 consilieri şi anume: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Şedinţa fiind legal constituită domnul Primar Mureşan Ioan declară deschise 

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

             Domnul Primar Mureşan Ioan supune atenţiei ordinea de zi care cuprinde 

următoarele puncte: 

 Numele si prenumele consilierului Semnătura 

1 Pop Luca Ioan  

2 Mărcan Doru -Florin  

3 Vereș Lucian-Vasile  

4 Rusan Liviu  

5 Jarda Niculina  

6 Pătraș Simona  

7 Țopan Marinel  

8 Bucșa Ilie  

9 Szollosi Gheorghe  

10 Balint Arpad  
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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 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 
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nr.32 din 31.10.2011 privind însușirea variantei finale a proiectului de stemă 

a comunei Nușeni.Proiect iniţiat de primar. 

11. Diverse. 

 

        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.  

 

 Se trece la discutarea punctului 1 aflat pe ordinea de zi- 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 inițiat de 

primar. 

            Doamna Irimieș Adriana Gabriela  - secretar general al  comunei Nușeni 

informează consilierii locali cu privire la cvorumul necesar pentru adoptarea acestui 

proiect de hotărâre – respectiv majoritate absolută. 

            Se solicită rapoartele comisiilor de specialitate.          

            Doamna Jarda Niculina-Viorica, președinte al comisiei de specialitate a Consiliului 

local Nușeni pentru buget finanțe ,urbanism, amenajarea teritoriului și protecția mediului, 

administrarea domeniului public și privat – aviz favorabil – 5 voturi ,, pentru” 

            Domnul Bucșa Ilie – președinte al comisiei de specialitate a Consiliului local 

Nușeni ,juridică  protecție  socială și apărarea drepturilor omului – aviz favorabil - 5 voturi 

,,pentru”. 

            Doamna Pătraș Simona-Melania   - președinte al comisiei de specialitate a 

Consiliului local Nușeni pentru sănătate,învățământ,cultură,culte,sport,turism,integrare 

europeană și relații externe – aviz favorabil – 5 voturi ,,pentru”.   

            Domnul preşedinte de şedinţă Balint Arpad– Intervenţii vă rog ?       

            Domnul preşedinte de şedinţă Balint Arpad -  Nu sunt 

            Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 10 voturi ,,pentru” din totalul 

de 10 consilieri locali prezenţi la ședință. 
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Se trece la discutarea punctului 2 aflat pe ordinea de zi-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 inițiat de primar. 

            Doamna Irimieș Adriana Gabriela  - secretar general al  comunei Nușeni 

informează consilierii locali cu privire la cvorumul necesar pentru adoptarea acestui 

proiect de hotărâre – respectiv majoritate absolută. 

            Se solicită rapoartele comisiilor de specialitate.          

            Doamna Jarda Niculina-Viorica, președinte al comisiei de specialitate a Consiliului 

local Nușeni pentru buget finanțe ,urbanism, amenajarea teritoriului și protecția mediului, 

administrarea domeniului public și privat – aviz favorabil – 5 voturi ,, pentru” 

            Domnul Bucșa Ilie – președinte al comisiei de specialitate a Consiliului local 

Nușeni ,juridică  protecție  socială și apărarea drepturilor omului – aviz favorabil - 5 voturi 

,,pentru”. 

            Doamna Pătraș Simona-Melania   - președinte al comisiei de specialitate a 

Consiliului local Nușeni pentru sănătate,învățământ,cultură,culte,sport,turism,integrare 

europeană și relații externe – aviz favorabil – 5 voturi ,,pentru”.   

            Domnul preşedinte de şedinţă Balint Arpad– Intervenţii vă rog ?       

            Domnul preşedinte de şedinţă Balint Arpad -  Nu sunt 

            Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 10 voturi ,,pentru” din totalul 

de 10 consilieri locali prezenţi la ședință. 

      

             Se trece la discutarea punctului 3 aflat pe ordinea de zi-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 inițiat de primar. 

            Doamna Irimieș Adriana Gabriela  secretar general al  comunei Nușeni informează 

consilierii locali cu privire la cvorumul necesar pentru adoptarea acestui proiect de 

hotărâre – respectiv majoritate absolută. 

            Se solicită rapoartele comisiilor de specialitate.          

            Doamna Jarda Niculina-Viorica, președintă al comisiei de specialitate a Consiliului 

local Nușeni pentru buget finanțe ,urbanism, amenajarea teritoriului și protecția mediului, 

administrarea domeniului public și privat – aviz favorabil – 5 voturi ,, pentru” 
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            Domnul Bucșa Ilie – președinte al comisiei de specialitate a Consiliului local 

Nușeni ,juridică  protecție  socială și apărarea drepturilor omului – aviz favorabil - 5 voturi 

,,pentru”. 

            Doamna Pătraș Simona-Melania  - președinte al comisiei de specialitate a 

Consiliului local Nușeni pentru sănătate,învățământ,cultură,culte,sport,turism,integrare 

europeană și relații externe – aviz favorabil – 5 voturi ,,pentru”.   

            Domnul preşedinte de şedinţă Balint Arpad– Intervenţii vă rog ?       

            Domnul preşedinte de şedinţă Balint Arpad -  Nu sunt 

            Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 10 voturi ,,pentru” din totalul 

de 10 consilieri locali prezenţi la ședință. 

 

            Se trece la discutarea punctului 4 aflat pe ordinea de zi- 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. 

            Doamna Irimieș Adriana Gabriela  secretar general al  comunei Nușeni informează 

consilierii locali cu privire la cvorumul necesar pentru adoptarea acestui proiect de 

hotărâre – respectiv majoritate absolută. 

            Se solicită rapoartele comisiilor de specialitate.          

            Doamna Jarda Niculina-Viorica, președintă al comisiei de specialitate a Consiliului 

local Nușeni pentru buget finanțe ,urbanism, amenajarea teritoriului și protecția mediului, 

administrarea domeniului public și privat – aviz favorabil – 5 voturi ,, pentru” 

            Domnul Bucșa Ilie – președinte al comisiei de specialitate a Consiliului local 

Nușeni ,juridică  protecție  socială și apărarea drepturilor omului – aviz favorabil - 5 voturi 

,,pentru”. 

            Doamna Pătraș Simona-Melania  - președinte al comisiei de specialitate a 

Consiliului local Nușeni pentru sănătate,învățământ,cultură,culte,sport,turism,integrare 

europeană și relații externe – aviz favorabil – 5 voturi ,,pentru”.   

            Domnul preşedinte de şedinţă Balint Arpad– Intervenţii vă rog ?       

            Domnul preşedinte de şedinţă Balint Arpad -  Nu sunt 

          Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 10 voturi ,,pentru” din totalul 

de 10 consilieri locali prezenţi la ședință. 

 

           Se trece la discutarea punctului 5 aflat pe ordinea de zi- 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. 
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          Doamna Irimieș Adriana Gabriela  secretar general al  comunei Nușeni informează 

consilierii locali cu privire la cvorumul necesar pentru adoptarea acestui proiect de 

hotărâre – respectiv majoritate simplă. 

            Se solicită rapoartele comisiilor de specialitate.          

            Doamna Jarda Niculina-Viorica, președintă al comisiei de specialitate a Consiliului 

local Nușeni pentru buget finanțe ,urbanism, amenajarea teritoriului și protecția mediului, 

administrarea domeniului public și privat – aviz favorabil – 5 voturi ,, pentru” 

            Domnul Bucșa Ilie – președinte al comisiei de specialitate a Consiliului local 

Nușeni ,juridică  protecție  socială și apărarea drepturilor omului – aviz favorabil - 5 voturi 

,,pentru”. 

            Doamna Pătraș Simona-Melania   - președinte al comisiei de specialitate a 

Consiliului local Nușeni pentru sănătate,învățământ,cultură,culte,sport,turism,integrare 

europeană și relații externe – aviz favorabil – 5 voturi ,,pentru”.   

            Domnul preşedinte de şedinţă Balint Arpad– Intervenţii vă rog ?       

            Domnul preşedinte de şedinţă Balint Arpad-  Nu sunt. 

            Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 10 voturi ,,pentru” din totalul 

de 10 consilieri locali prezenţi la ședință. 

 

           Se trece la discutarea punctului 6 aflat pe ordinea de zi proiect de hotărâre 

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. 

            Doamna Irimieș Adriana Gabriela  secretar general al  comunei Nușeni informează 

consilierii locali cu privire la cvorumul necesar pentru adoptarea acestui proiect de 

hotărâre – respectiv majoritate absolută. 

            Se solicită rapoartele comisiilor de specialitate.          

            Doamna Jarda Niculina-Viorica, președintă al comisiei de specialitate a Consiliului 

local Nușeni pentru buget finanțe ,urbanism, amenajarea teritoriului și protecția mediului, 

administrarea domeniului public și privat – aviz favorabil – 5 voturi ,, pentru” 

            Domnul Bucșa Ilie – președinte al comisiei de specialitate a Consiliului local 

Nușeni ,juridică  protecție  socială și apărarea drepturilor omului – aviz favorabil - 5 voturi 

,,pentru”. 

            Doamna Pătraș Simona -Melania  - președinte al comisiei de specialitate a 

Consiliului local Nușeni pentru sănătate,învățământ,cultură,culte,sport,turism,integrare 

europeană și relații externe – aviz favorabil – 5 voturi ,,pentru”.   

           Domnul preşedinte de şedinţă Balint Arpad– Intervenţii vă rog ?       

            Domnul preşedinte de şedinţă Balint Arpad -  Nu sunt 
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            Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 10 voturi ,,pentru” din totalul 

de 10 consilieri locali prezenţi la ședință. 

 

            Se trece la discutarea punctului 7 aflat pe ordinea de zi- 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. 

            Doamna Irimieș Adriana Gabriela  secretar general al  comunei Nușeni informează 

consilierii locali cu privire la cvorumul necesar pentru adoptarea acestui proiect de 

hotărâre – respectiv majoritate absolută. 

            Se solicită rapoartele comisiilor de specialitate.          

            Doamna Jarda Niculina-Viorica, președintă al comisiei de specialitate a Consiliului 

local Nușeni pentru buget finanțe ,urbanism, amenajarea teritoriului și protecția mediului, 

administrarea domeniului public și privat – aviz favorabil – 5 voturi ,, pentru” 

            Domnul Bucșa Ilie – președinte al comisiei de specialitate a Consiliului local 

Nușeni ,juridică  protecție  socială și apărarea drepturilor omului – aviz favorabil - 5 voturi 

,,pentru”. 

            Doamna Pătraș Simona-Melania   - președinte al comisiei de specialitate a 

Consiliului local Nușeni pentru sănătate,învățământ,cultură,culte,sport,turism,integrare 

europeană și relații externe – aviz favorabil – 5 voturi ,,pentru”.   

            Domnul preşedinte de şedinţă Balint Arpad– Intervenţii vă rog ?       

            Domnul preşedinte de şedinţă Balint Arpad -  Nu sunt 

            Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 10 voturi ,,pentru” din totalul 

de 10 consilieri locali prezenţi la ședință. 

  

            Se trece la discutarea punctului 8 aflat pe ordinea de zi- 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. 

            Doamna Irimieș Adriana Gabriela  secretar general al  comunei Nușeni informează 

consilierii locali cu privire la cvorumul necesar pentru adoptarea acestui proiect de 

hotărâre – respectiv majoritate absolută. 

            Se solicită rapoartele comisiilor de specialitate.          
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            Doamna Jarda Niculina-Viorica, președintă al comisiei de specialitate a Consiliului 

local Nușeni pentru buget finanțe ,urbanism, amenajarea teritoriului și protecția mediului, 

administrarea domeniului public și privat – aviz favorabil – 5 voturi ,, pentru” 

            Domnul Bucșa Ilie – președinte al comisiei de specialitate a Consiliului local 

Nușeni ,juridică  protecție  socială și apărarea drepturilor omului – aviz favorabil - 5 voturi 

,,pentru”. 

            Doamna Pătraș Simona -Melania  - președinte al comisiei de specialitate a 

Consiliului local Nușeni pentru sănătate,învățământ,cultură,culte,sport,turism,integrare 

europeană și relații externe – aviz favorabil – 5 voturi ,,pentru”.   

            Domnul preşedinte de şedinţă Balint Arpad– Intervenţii vă rog ?       

            Domnul preşedinte de şedinţă Balint Arpad -  Nu sunt 

            Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 11 voturi ,,pentru” din totalul 

de 11 consilieri locali prezenţi la ședință. 

 

            Se trece la discutarea punctului 9 aflat pe ordinea de zi- 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 NușeniProiect iniţiat de primar. 

           Doamna Irimieș Adriana Gabriela  secretar general al  comunei Nușeni informează 

consilierii locali cu privire la cvorumul necesar pentru adoptarea acestui proiect de 

hotărâre – respectiv majoritate simplă. 

            Se solicită rapoartele comisiilor de specialitate.          

            Doamna Jarda Niculina-Viorica, președintă al comisiei de specialitate a Consiliului 

local Nușeni pentru buget finanțe ,urbanism, amenajarea teritoriului și protecția mediului, 

administrarea domeniului public și privat – aviz favorabil – 5 voturi ,, pentru” 

            Domnul Bucșa Ilie – președinte al comisiei de specialitate a Consiliului local 

Nușeni ,juridică  protecție  socială și apărarea drepturilor omului – aviz favorabil - 5 voturi 

,,pentru”. 

            Doamna Pătraș Simona-Melania   - președinte al comisiei de specialitate a 

Consiliului local Nușeni pentru sănătate,învățământ,cultură,culte,sport,turism,integrare 

europeană și relații externe – aviz favorabil – 5 voturi ,,pentru”.   

            Domnul preşedinte de şedinţă Balint Arpad– Intervenţii vă rog ?       

            Domnul preşedinte de şedinţă Balint Arpad -  Nu sunt 

            Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 10 voturi ,,pentru” din totalul 

de 10 consilieri locali prezenţi la ședință. 

 



 9 

 

            Se trece la discutarea punctului 10 aflat pe ordinea de zi- 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. 

           Doamna Irimieș Adriana Gabriela  secretar general al  comunei Nușeni informează 

consilierii locali cu privire la cvorumul necesar pentru adoptarea acestui proiect de 

hotărâre – respectiv majoritate absolută. 

            Se solicită rapoartele comisiilor de specialitate.          

            Doamna Jarda Niculina-Viorica, președintă al comisiei de specialitate a Consiliului 

local Nușeni pentru buget finanțe ,urbanism, amenajarea teritoriului și protecția mediului, 

administrarea domeniului public și privat – aviz favorabil – 5 voturi ,, pentru” 

            Domnul Bucșa Ilie – președinte al comisiei de specialitate a Consiliului local 

Nușeni ,juridică  protecție  socială și apărarea drepturilor omului – aviz favorabil - 5 voturi 

,,pentru”. 

            Doamna Pătraș Simona-Melania   - președinte al comisiei de specialitate a 

Consiliului local Nușeni pentru sănătate,învățământ,cultură,culte,sport,turism,integrare 

europeană și relații externe – aviz favorabil – 5 voturi ,,pentru”.   

            Domnul preşedinte de şedinţă Balint Arpad– Intervenţii vă rog ?       

            Domnul preşedinte de şedinţă Balint Arpad -  Nu sunt 

            Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 10 voturi ,,pentru” din totalul 

de 10 consilieri locali prezenţi la ședință. 

 

 

          Nemaifiind alte probleme domnul preşedinte de şedinţă Balint Arpad declară închise 

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

 

 

 

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

   BALINT ARPAD                SECRETAR GENERAL AL COMUNEI NUŞENI, 

                                                                       ADRIANA- GABRIELA  IRIMIEȘ 

 
I.A.G./9 pg./2ex. 
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             ROMÂNIA 

JUDEŢUL BISTRIŢA –NĂSĂUD 

COMUNA NUŞENI 

CONSILIUL LOCAL  

Nr. 2669 din 12.05.2022.  

 

 

                                              PROCES – VERBAL 

 

 

               Încheiat astăzi 12.05.2022 în şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei 

Nușeni. 

               La şedinţa ordinară din data de 12.05.2022 participă 10 consilieri locali, domnul 

primar Ioan Mureșan şi doamna Irimieș Adriana Gabriela- secretar general al comunei 

Nușeni. 

              Şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei Nușeni a fost convocată prin 

dispoziţia primarului comunei Nușeni nr.114 din 04.05.2022. 

             Domnul Primar Mureşan Ioan face prezenţa consilierilor. Din numărul total de 10 

consilieri în funcţie, la şedinţă sunt prezenţi 10 consilieri şi anume: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Şedinţa fiind legal constituită domnul Primar Mureşan Ioan declară deschise 

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

             Domnul Primar Mureşan Ioan supune atenţiei ordinea de zi care cuprinde 

următoarele puncte: 

 Numele si prenumele consilierului Semnătura 

1 Pop Luca Ioan  

2 Mărcan Doru -Florin  

3 Vereș Lucian-Vasile  

4 Rusan Liviu  

5 Jarda Niculina  

6 Pătraș Simona  

7 Țopan Marinel  

8 Bucșa Ilie  

9 Szollosi Gheorghe  

10 Balint Arpad  
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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 
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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. 

 

      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.  

 

                    Se trece la discutarea punctului 1 aflat pe ordinea de zi- Proiect de hotărâre privind 

alegerea preşedintelui de şedinţă care va conduce şedinţele Consiliului local al comunei 

Nușeni pe o perioadă de 3 luni. Proiect inițiat de primar. 

            Doamna Irimieș Adriana Gabriela  - secretar general al  comunei Nușeni 

informează consilierii locali cu privire la cvorumul necesar pentru adoptarea acestui 

proiect de hotărâre – respectiv majoritate absolută. 

           Se fac propuneri pentru alegerea preşedintelui de şedinţă. 

             Domnul consilier local Bucşa Ilie – Îl propune preşedinte de şedinţă pe domnul 

consilier local Balint Arpad. 

            Se solicită rapoartele comisiilor de specialitate.          

            Doamna Jarda Niculina-Viorica, președinte al comisiei de specialitate a Consiliului 

local Nușeni pentru buget finanțe ,urbanism, amenajarea teritoriului și protecția mediului, 

administrarea domeniului public și privat – aviz favorabil – 5 voturi ,, pentru” 

            Domnul Bucșa Ilie – președinte al comisiei de specialitate a Consiliului local 

Nușeni ,juridică  protecție  socială și apărarea drepturilor omului – aviz favorabil - 4 voturi 

,,pentru”. 

            Doamna Pătraș Simona-Melania   - președinte al comisiei de specialitate a 

Consiliului local Nușeni pentru sănătate,învățământ,cultură,culte,sport,turism,integrare 

europeană și relații externe – aviz favorabil – 4 voturi ,,pentru”.   



 4 

            Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 10 voturi ,,pentru” din totalul 

de 10 consilieri locali prezenţi la ședință. 

      

            Se trece la discutarea punctului 2 aflat pe ordinea de zi- Proiect de hotărâre privind 

aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetului local al comunei Nuşeni, pe 

trimestrul I al anului 2022. Proiect inițiat de primar 

            Doamna Irimieș Adriana Gabriela  secretar general al  comunei Nușeni informează 

consilierii locali cu privire la cvorumul necesar pentru adoptarea acestui proiect de 

hotărâre – respectiv majoritate absolută. 

            Se solicită rapoartele comisiilor de specialitate.          

            Doamna Jarda Niculina-Viorica, președintă al comisiei de specialitate a Consiliului 

local Nușeni pentru buget finanțe ,urbanism, amenajarea teritoriului și protecția mediului, 

administrarea domeniului public și privat – aviz favorabil – 5 voturi ,, pentru” 

            Domnul Bucșa Ilie – președinte al comisiei de specialitate a Consiliului local 

Nușeni ,juridică  protecție  socială și apărarea drepturilor omului – aviz favorabil - 4 voturi 

,,pentru”. 

            Doamna Pătraș Simona-Melania  - președinte al comisiei de specialitate a 

Consiliului local Nușeni pentru sănătate,învățământ,cultură,culte,sport,turism,integrare 

europeană și relații externe – aviz favorabil – 4 voturi ,,pentru”.   

            Domnul preşedinte de şedinţă Balint Arpad– Intervenţii vă rog ?       

            Domnul preşedinte de şedinţă Balint Arpad -  Nu sunt 

            Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 10 voturi ,,pentru” din totalul 

de 10 consilieri locali prezenţi la ședință. 

 

            Se trece la discutarea punctului 3 aflat pe ordinea de zi- 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. 

            Doamna Irimieș Adriana Gabriela  secretar general al  comunei Nușeni informează 

consilierii locali cu privire la cvorumul necesar pentru adoptarea acestui proiect de 

hotărâre – respectiv majoritate absolută. 

            Se solicită rapoartele comisiilor de specialitate.          

            Doamna Jarda Niculina-Viorica, președintă al comisiei de specialitate a Consiliului 

local Nușeni pentru buget finanțe ,urbanism, amenajarea teritoriului și protecția mediului, 

administrarea domeniului public și privat – aviz favorabil – 5 voturi ,, pentru” 

            Domnul Bucșa Ilie – președinte al comisiei de specialitate a Consiliului local 

Nușeni ,juridică  protecție  socială și apărarea drepturilor omului – aviz favorabil - 4 voturi 

,,pentru”. 
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            Doamna Pătraș Simona-Melania  - președinte al comisiei de specialitate a 

Consiliului local Nușeni pentru sănătate,învățământ,cultură,culte,sport,turism,integrare 

europeană și relații externe – aviz favorabil – 4 voturi ,,pentru”.   

            Domnul preşedinte de şedinţă Balint Arpad– Intervenţii vă rog ?       

            Domnul preşedinte de şedinţă Balint Arpad -  Nu sunt 

          Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 10 voturi ,,pentru” din totalul 

de 10 consilieri locali prezenţi la ședință. 

 

           Se trece la discutarea punctului 4 aflat pe ordinea de zi- Proiect de hotărâre privind 

aprobarea  Regulamentului serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud, 

forma consolidată .  Proiect iniţiat de primar. 

          Doamna Irimieș Adriana Gabriela  secretar general al  comunei Nușeni informează 

consilierii locali cu privire la cvorumul necesar pentru adoptarea acestui proiect de 

hotărâre – respectiv majoritate simplă. 

            Se solicită rapoartele comisiilor de specialitate.          

            Doamna Jarda Niculina-Viorica, președintă al comisiei de specialitate a Consiliului 

local Nușeni pentru buget finanțe ,urbanism, amenajarea teritoriului și protecția mediului, 

administrarea domeniului public și privat – aviz favorabil – 5 voturi ,, pentru” 

            Domnul Bucșa Ilie – președinte al comisiei de specialitate a Consiliului local 

Nușeni ,juridică  protecție  socială și apărarea drepturilor omului – aviz favorabil – 4 voturi 

,,pentru”. 

            Doamna Pătraș Simona-Melania   - președinte al comisiei de specialitate a 

Consiliului local Nușeni pentru sănătate,învățământ,cultură,culte,sport,turism,integrare 

europeană și relații externe – aviz favorabil – 4 voturi ,,pentru”.   

            Domnul preşedinte de şedinţă Balint Arpad– Intervenţii vă rog ?       

            Domnul preşedinte de şedinţă Balint Arpad-  Nu sunt. 

            Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 10 voturi ,,pentru” din totalul 

de 10 consilieri locali prezenţi la ședință. 

 

  Se trece la discutarea punctului 5 aflat pe ordinea de zi proiect de hotărâre 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. 

            Doamna Irimieș Adriana Gabriela  secretar general al  comunei Nușeni informează 

consilierii locali cu privire la cvorumul necesar pentru adoptarea acestui proiect de 

hotărâre – respectiv majoritate simplă. 
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            Se solicită rapoartele comisiilor de specialitate.          

            Doamna Jarda Niculina-Viorica, președintă al comisiei de specialitate a Consiliului 

local Nușeni pentru buget finanțe ,urbanism, amenajarea teritoriului și protecția mediului, 

administrarea domeniului public și privat – aviz favorabil – 4 voturi ,, pentru” 

            Domnul Bucșa Ilie – președinte al comisiei de specialitate a Consiliului local 

Nușeni ,juridică  protecție  socială și apărarea drepturilor omului – aviz favorabil - 4 voturi 

,,pentru”. 

            Doamna Pătraș Simona -Melania  - președinte al comisiei de specialitate a 

Consiliului local Nușeni pentru sănătate,învățământ,cultură,culte,sport,turism,integrare 

europeană și relații externe – aviz favorabil – 5 voturi ,,pentru”.   

           Domnul preşedinte de şedinţă Balint Arpad– Intervenţii vă rog ?       

            Domnul preşedinte de şedinţă Balint Arpad -  Nu sunt 

            Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 10 voturi ,,pentru” din totalul 

de 10 consilieri locali prezenţi la ședință. 

 

   Se trece la discutarea punctului 6 aflat pe ordinea de zi- Proiect de hotărâre 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. 

            Doamna Irimieș Adriana Gabriela  secretar general al  comunei Nușeni informează 

consilierii locali cu privire la cvorumul necesar pentru adoptarea acestui proiect de 

hotărâre – respectiv majoritate simplă. 

            Se solicită rapoartele comisiilor de specialitate.          

            Doamna Jarda Niculina-Viorica, președintă al comisiei de specialitate a Consiliului 

local Nușeni pentru buget finanțe ,urbanism, amenajarea teritoriului și protecția mediului, 

administrarea domeniului public și privat – aviz favorabil – 5 voturi ,, pentru” 

            Domnul Bucșa Ilie – președinte al comisiei de specialitate a Consiliului local 

Nușeni ,juridică  protecție  socială și apărarea drepturilor omului – aviz favorabil - 4 voturi 

,,pentru”. 

            Doamna Pătraș Simona-Melania   - președinte al comisiei de specialitate a 

Consiliului local Nușeni pentru sănătate,învățământ,cultură,culte,sport,turism,integrare 

europeană și relații externe – aviz favorabil – 4 voturi ,,pentru”.   

            Domnul preşedinte de şedinţă Balint Arpad– Intervenţii vă rog ?       

            Domnul preşedinte de şedinţă Balint Arpad -  Nu sunt 
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            Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 10 voturi ,,pentru” din totalul 

de 10 consilieri locali prezenţi la ședință. 

 

            Se trece la discutarea punctului 7 aflat pe ordinea de zi- Proiect de hotărâre privind 

aprobarea prelungirii termenului de valabilitate al Planului Urbanistic General al UAT 

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

            Doamna Irimieș Adriana Gabriela  secretar general al  comunei Nușeni informează 

consilierii locali cu privire la cvorumul necesar pentru adoptarea acestui proiect de 

hotărâre – respectiv majoritate absolută. 

            Se solicită rapoartele comisiilor de specialitate.          

            Doamna Jarda Niculina-Viorica, președintă al comisiei de specialitate a Consiliului 

local Nușeni pentru buget finanțe ,urbanism, amenajarea teritoriului și protecția mediului, 

administrarea domeniului public și privat – aviz favorabil – 5 voturi ,, pentru” 

            Domnul Bucșa Ilie – președinte al comisiei de specialitate a Consiliului local 

Nușeni ,juridică  protecție  socială și apărarea drepturilor omului – aviz favorabil - 4 voturi 

,,pentru”. 

            Doamna Pătraș Simona -Melania  - președinte al comisiei de specialitate a 

Consiliului local Nușeni pentru sănătate,învățământ,cultură,culte,sport,turism,integrare 

europeană și relații externe – aviz favorabil – 4 voturi ,,pentru”.   

            Domnul preşedinte de şedinţă Balint Arpad– Intervenţii vă rog ?       

            Domnul preşedinte de şedinţă Balint Arpad -  Nu sunt 

            Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 10 voturi ,,pentru” din totalul 

de 10 consilieri locali prezenţi la ședință. 

 

            Se trece la discutarea punctului 8 aflat pe ordinea de zi- Proiect de hotărâre 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. Proiect iniţiat de primar 

           Doamna Irimieș Adriana Gabriela  secretar general al  comunei Nușeni informează 

consilierii locali cu privire la cvorumul necesar pentru adoptarea acestui proiect de 

hotărâre – respectiv majoritate simplă. 

            Se solicită rapoartele comisiilor de specialitate.          

            Doamna Jarda Niculina-Viorica, președintă al comisiei de specialitate a Consiliului 

local Nușeni pentru buget finanțe ,urbanism, amenajarea teritoriului și protecția mediului, 

administrarea domeniului public și privat – aviz favorabil – 5 voturi ,, pentru” 



 8 

            Domnul Bucșa Ilie – președinte al comisiei de specialitate a Consiliului local 

Nușeni ,juridică  protecție  socială și apărarea drepturilor omului – aviz favorabil - 4 voturi 

,,pentru”. 

            Doamna Pătraș Simona-Melania   - președinte al comisiei de specialitate a 

Consiliului local Nușeni pentru sănătate,învățământ,cultură,culte,sport,turism,integrare 

europeană și relații externe – aviz favorabil – 4 voturi ,,pentru”.   

            Domnul preşedinte de şedinţă Balint Arpad– Intervenţii vă rog ?       

            Domnul preşedinte de şedinţă Balint Arpad -  Nu sunt 

            Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 10 voturi ,,pentru” din totalul 

de 10 consilieri locali prezenţi la ședință. 

 

 

 

          Nemaifiind alte probleme domnul preşedinte de şedinţă Balint Arpad declară închise 

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

 

 

 

 

 

 

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

   BALINT ARPAD                                            SECRETAR GENERAL, 

                                                                       ADRIANA- GABRIELA  IRIMIEȘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
I.A.G./8 pg./2ex. 

 



 9 

 

 

 

 



 1 

             ROMÂNIA 

JUDEŢUL BISTRIŢA –NĂSĂUD 

COMUNA NUŞENI 

CONSILIUL LOCAL  

Nr. ________ din __________________ 

 

 

                                              PROCES – VERBAL 

 

 

               Încheiat astăzi 19.04.2022 în şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei 

Nușeni. 

               La şedinţa ordinară din data de 19.04.2022 participă 11 consilieri locali, domnul 

primar Ioan Mureșan şi doamna Irimieș Adriana Gabriela- secretar general al comunei 

Nușeni. 

              Şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei Nușeni a fost convocată prin 

dispoziţia primarului comunei Nușeni nr.72 din 11.04.2022. 

             Domnul Preşedinte de şedinţă Ţopan Marinel face prezenţa consilierilor. Din 

numărul total de 11 consilieri în funcţie, la şedinţă sunt prezenţi 11 consilieri şi anume: 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

     Şedinţa fiind legal constituită domnul Preşedinte de şedinţă Ţopan Marinel declară 

deschise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei Nușeni din data de 

19.04.2022. 

 Numele si prenumele consilierului Semnătura 

1 Pop Luca Ioan  

2 Mărcan Doru -Florin  

3 Vereș Lucian-Vasile  

4 Tofan Vasile  

5 Rusan Liviu  

6 Jarda Niculina  

7 Pătraș Simona  

8 Țopan Marinel  

9 Bucșa Ilie  

10 Szollosi Gheorghe  

11 Balint Arpad  
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             Domnul Preşedinte de şedinţă Ţopan Marinel supune atenţiei ordinea de zi care 

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 rezilierea 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. 

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 

            Domnul Primar Mureşan Ioan – Propun scoaterea de pe ordinea de zi a următorului 

proiect de hotărâre: 

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

suprafeţe de pajişte din localitatea Feleac, care aparţine domeniului 
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public al comunei Nuşeni, către Mărcan Răzvan-Alex-Ioan Persoană 

Fizică Autorizată.Proiect iniţiat de primar. 

 

           Propun suplimentarea ordinii de yi a şedinţei ordinare a Consiliului local al 

comunei Nuşeni din data de 19.04.2022 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. 

 

      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. Nu au fost formulate propuneri de modificare ale proiectului de 

hotărâre 

                    Se trece la discutarea punctului 1 aflat pe ordinea de zi- Proiect de hotărâre privind 

privind rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Nușeni,pentru anul 

2022. Proiect inițiat de primar. 

            Doamna Irimieș Adriana Gabriela  - secretar general al  comunei Nușeni 

informează consilierii locali cu privire la cvorumul necesar pentru adoptarea acestui 

proiect de hotărâre – respectiv majoritate absolută. 

            Se solicită rapoartele comisiilor de specialitate.          

            Doamna Jarda Niculina-Viorica, președinte al comisiei de specialitate a Consiliului 

local Nușeni pentru buget finanțe ,urbanism, amenajarea teritoriului și protecția mediului, 

administrarea domeniului public și privat – aviz favorabil – 5 voturi ,, pentru” 

            Domnul Bucșa Ilie – președinte al comisiei de specialitate a Consiliului local 

Nușeni ,juridică  protecție  socială și apărarea drepturilor omului – aviz favorabil - 5 voturi 

,,pentru”. 

            Doamna Pătraș Simona-Melania   - președinte al comisiei de specialitate a 

Consiliului local Nușeni pentru sănătate,învățământ,cultură,culte,sport,turism,integrare 

europeană și relații externe – aviz favorabil – 5 voturi ,,pentru”.   

            Domnul preşedinte de şedinţă Ţopan Marinel– Intervenţii vă rog ?       

            Domnul preşedinte de şedinţă Ţopan Marinel -  Nu sunt 

            Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 11 voturi ,,pentru” din totalul 

de 11 consilieri locali prezenţi la ședință. 
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            Se trece la discutarea punctului 2 aflat pe ordinea de zi- Proiect de hotărâre privind 

indexarea impozitelor şi taxelor locale, datorate de persoanele fizice şi juridice din comuna 

Nuşeni, pentru anul 2023. Proiect inițiat de primar 

            Doamna Irimieș Adriana Gabriela  secretar general al  comunei Nușeni informează 

consilierii locali cu privire la cvorumul necesar pentru adoptarea acestui proiect de 

hotărâre – respectiv majoritate absolută. 

            Se solicită rapoartele comisiilor de specialitate.          

            Doamna Jarda Niculina-Viorica, președintă al comisiei de specialitate a Consiliului 

local Nușeni pentru buget finanțe ,urbanism, amenajarea teritoriului și protecția mediului, 

administrarea domeniului public și privat – aviz favorabil – 5 voturi ,, pentru” 

            Domnul Bucșa Ilie – președinte al comisiei de specialitate a Consiliului local 

Nușeni ,juridică  protecție  socială și apărarea drepturilor omului – aviz favorabil - 5 voturi 

,,pentru”. 

            Doamna Pătraș Simona-Melania  - președinte al comisiei de specialitate a 

Consiliului local Nușeni pentru sănătate,învățământ,cultură,culte,sport,turism,integrare 

europeană și relații externe – aviz favorabil – 5 voturi ,,pentru”.   

            Domnul preşedinte de şedinţă Ţopan Marinel– Intervenţii vă rog ?       

            Domnul preşedinte de şedinţă Ţopan Marinel -  Nu sunt 

            Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 11 voturi ,,pentru” din totalul 

de 11 consilieri locali prezenţi la ședință. 

 

            Se trece la discutarea punctului 3 aflat pe ordinea de zi- Proiect de hotărâre privind 

rezilierea 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. 

            Doamna Irimieș Adriana Gabriela  secretar general al  comunei Nușeni informează 

consilierii locali cu privire la cvorumul necesar pentru adoptarea acestui proiect de 

hotărâre – respectiv majoritate absolută. 

            Se solicită rapoartele comisiilor de specialitate.          

            Doamna Jarda Niculina-Viorica, președintă al comisiei de specialitate a Consiliului 

local Nușeni pentru buget finanțe ,urbanism, amenajarea teritoriului și protecția mediului, 

administrarea domeniului public și privat – aviz favorabil – 5 voturi ,, pentru” 

            Domnul Bucșa Ilie – președinte al comisiei de specialitate a Consiliului local 

Nușeni ,juridică  protecție  socială și apărarea drepturilor omului – aviz favorabil - 5 voturi 

,,pentru”. 

            Doamna Pătraș Simona-Melania  - președinte al comisiei de specialitate a 

Consiliului local Nușeni pentru sănătate,învățământ,cultură,culte,sport,turism,integrare 

europeană și relații externe – aviz favorabil – 5 voturi ,,pentru”.   
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            Domnul preşedinte de şedinţă Ţopan Marinel– Intervenţii vă rog ?       

            Domnul preşedinte de şedinţă Ţopan Marinel -  Nu sunt 

          Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 11 voturi ,,pentru” din totalul 

de 11 consilieri locali prezenţi la ședință. 

 

           Se trece la discutarea punctului 4 aflat pe ordinea de zi- Proiect de hotărâre privind  

rezilierea contractului de închiriere nr. 1738din 06.05.2019, încheiat între comuna Nuşeni, 

în calitate de locator şi domnul Pal Ludovic, în calitate de locatar.  Proiect iniţiat de 

primar. 

          Doamna Irimieș Adriana Gabriela  secretar general al  comunei Nușeni informează 

consilierii locali cu privire la cvorumul necesar pentru adoptarea acestui proiect de 

hotărâre – respectiv majoritate absolută. 

            Se solicită rapoartele comisiilor de specialitate.          

            Doamna Jarda Niculina-Viorica, președintă al comisiei de specialitate a Consiliului 

local Nușeni pentru buget finanțe ,urbanism, amenajarea teritoriului și protecția mediului, 

administrarea domeniului public și privat – aviz favorabil – 5 voturi ,, pentru” 

            Domnul Bucșa Ilie – președinte al comisiei de specialitate a Consiliului local 

Nușeni ,juridică  protecție  socială și apărarea drepturilor omului – aviz favorabil - 5 voturi 

,,pentru”. 

            Doamna Pătraș Simona-Melania   - președinte al comisiei de specialitate a 

Consiliului local Nușeni pentru sănătate,învățământ,cultură,culte,sport,turism,integrare 

europeană și relații externe – aviz favorabil – 5 voturi ,,pentru”.   

            Domnul preşedinte de şedinţă Ţopan Marinel– Intervenţii vă rog ?       

            Domnul preşedinte de şedinţă Ţopan Marinel -  Nu sunt. 

            Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 11 voturi ,,pentru” din totalul 

de 11 consilieri locali prezenţi la ședință. 

 

  Se trece la discutarea punctului 5 aflat pe ordinea de zi 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. 

            Doamna Irimieș Adriana Gabriela  secretar general al  comunei Nușeni informează 

consilierii locali cu privire la cvorumul necesar pentru adoptarea acestui proiect de 

hotărâre – respectiv majoritate absolută. 

            Se solicită rapoartele comisiilor de specialitate.          

            Doamna Jarda Niculina-Viorica, președintă al comisiei de specialitate a Consiliului 

local Nușeni pentru buget finanțe ,urbanism, amenajarea teritoriului și protecția mediului, 

administrarea domeniului public și privat – aviz favorabil – 5 voturi ,, pentru” 
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            Domnul Bucșa Ilie – președinte al comisiei de specialitate a Consiliului local 

Nușeni ,juridică  protecție  socială și apărarea drepturilor omului – aviz favorabil - 5 voturi 

,,pentru”. 

            Doamna Pătraș Simona -Melania  - președinte al comisiei de specialitate a 

Consiliului local Nușeni pentru sănătate,învățământ,cultură,culte,sport,turism,integrare 

europeană și relații externe – aviz favorabil – 5 voturi ,,pentru”.   

           Domnul preşedinte de şedinţă Ţopan Marinel– Intervenţii vă rog ?       

            Domnul preşedinte de şedinţă Ţopan Marinel -  Nu sunt 

            Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 11 voturi ,,pentru” din totalul 

de 11 consilieri locali prezenţi la ședință. 

 

   Se trece la discutarea punctului 6 aflat pe ordinea de zi- 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 măsura 7.2. Proiect iniţiat 

de primar. 

            Doamna Irimieș Adriana Gabriela  secretar general al  comunei Nușeni informează 

consilierii locali cu privire la cvorumul necesar pentru adoptarea acestui proiect de 

hotărâre – respectiv majoritate absolută. 

            Se solicită rapoartele comisiilor de specialitate.          

            Doamna Jarda Niculina-Viorica, președintă al comisiei de specialitate a Consiliului 

local Nușeni pentru buget finanțe ,urbanism, amenajarea teritoriului și protecția mediului, 

administrarea domeniului public și privat – aviz favorabil – 5 voturi ,, pentru” 

            Domnul Bucșa Ilie – președinte al comisiei de specialitate a Consiliului local 

Nușeni ,juridică  protecție  socială și apărarea drepturilor omului – aviz favorabil - 5 voturi 

,,pentru”. 

            Doamna Pătraș Simona-Melania   - președinte al comisiei de specialitate a 

Consiliului local Nușeni pentru sănătate,învățământ,cultură,culte,sport,turism,integrare 

europeană și relații externe – aviz favorabil – 5 voturi ,,pentru”.   

            Domnul preşedinte de şedinţă Ţopan Marinel– Intervenţii vă rog ?       

            Domnul preşedinte de şedinţă Ţopan Marinel -  Nu sunt 

            Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 11 voturi ,,pentru” din totalul 

de 11 consilieri locali prezenţi la ședință. 

 

            Se trece la discutarea punctului 7 aflat pe ordinea de zi- 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. 
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            Doamna Irimieș Adriana Gabriela  secretar general al  comunei Nușeni informează 

consilierii locali cu privire la cvorumul necesar pentru adoptarea acestui proiect de 

hotărâre – respectiv majoritate absolută. 

            Se solicită rapoartele comisiilor de specialitate.          

            Doamna Jarda Niculina-Viorica, președintă al comisiei de specialitate a Consiliului 

local Nușeni pentru buget finanțe ,urbanism, amenajarea teritoriului și protecția mediului, 

administrarea domeniului public și privat – aviz favorabil – 5 voturi ,, pentru” 

            Domnul Bucșa Ilie – președinte al comisiei de specialitate a Consiliului local 

Nușeni ,juridică  protecție  socială și apărarea drepturilor omului – aviz favorabil - 5 voturi 

,,pentru”. 

            Doamna Pătraș Simona -Melania  - președinte al comisiei de specialitate a 

Consiliului local Nușeni pentru sănătate,învățământ,cultură,culte,sport,turism,integrare 

europeană și relații externe – aviz favorabil – 5 voturi ,,pentru”.   

            Domnul preşedinte de şedinţă Ţopan Marinel– Intervenţii vă rog ?       

            Domnul preşedinte de şedinţă Ţopan Marinel -  Nu sunt 

            Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 11 voturi ,,pentru” din totalul 

de 11 consilieri locali prezenţi la ședință. 

 

            Se trece la discutarea punctului 8 aflat pe ordinea de zi- Proiect de hotărâre 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 

           Doamna Irimieș Adriana Gabriela  secretar general al  comunei Nușeni informează 

consilierii locali cu privire la cvorumul necesar pentru adoptarea acestui proiect de 

hotărâre – respectiv majoritate simplă. 

            Se solicită rapoartele comisiilor de specialitate.          

            Doamna Jarda Niculina-Viorica, președintă al comisiei de specialitate a Consiliului 

local Nușeni pentru buget finanțe ,urbanism, amenajarea teritoriului și protecția mediului, 

administrarea domeniului public și privat – aviz favorabil – 5 voturi ,, pentru” 

            Domnul Bucșa Ilie – președinte al comisiei de specialitate a Consiliului local 

Nușeni ,juridică  protecție  socială și apărarea drepturilor  omului – aviz favorabil - 5 

voturi ,,pentru”. 

            Doamna Pătraș Simona-Melania   - președinte al comisiei de specialitate a 

Consiliului local Nușeni pentru sănătate,învățământ,cultură,culte,sport,turism,integrare 

europeană și relații externe – aviz favorabil – 5 voturi ,,pentru”.   

            Domnul preşedinte de şedinţă Ţopan Marinel– Intervenţii vă rog ?       

            Domnul preşedinte de şedinţă Ţopan Marinel -  Nu sunt 
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            Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 11 voturi ,,pentru” din totalul 

de 11 consilieri locali prezenţi la ședință. 

 

           Se trece la discutarea punctului 9 aflat pe ordinea de zi- 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 

           Doamna Irimieș Adriana Gabriela  secretar general al  comunei Nușeni informează 

consilierii locali cu privire la cvorumul necesar pentru adoptarea acestui proiect de 

hotărâre – respectiv majoritate absolută. 

            Se solicită rapoartele comisiilor de specialitate.          

            Doamna Jarda Niculina-Viorica, președintă al comisiei de specialitate a Consiliului 

local Nușeni pentru buget finanțe ,urbanism, amenajarea teritoriului și protecția mediului, 

administrarea domeniului public și privat – aviz favorabil – 5 voturi ,, pentru” 

            Domnul Bucșa Ilie – președinte al comisiei de specialitate a Consiliului local 

Nușeni ,juridică  protecție  socială și apărarea drepturilor omului – aviz favorabil - 5 voturi 

,,pentru”. 

            Doamna Pătraș Simona-Melania   - președinte al comisiei de specialitate a 

Consiliului local Nușeni pentru sănătate,învățământ,cultură,culte,sport,turism,integrare 

europeană și relații externe – aviz favorabil – 5 voturi ,,pentru”.   

            Domnul preşedinte de şedinţă Ţopan Marinel– Intervenţii vă rog ?       

            Domnul preşedinte de şedinţă Ţopan Marinel -  Nu sunt 

  Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 11 voturi ,,pentru” din totalul de 11 

consilieri locali prezenţi la ședință. 

 

          Nemaifiind alte probleme dom nul preşedinte de şedinţă Ţopan Marinel declară 

închise lucrările şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei Nușeni din data de 

19.04.2022. 

 

 

 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

   MRINEL ŢOPAN                                            SECRETAR GENERAL, 

                                                                       ADRIANA- GABRIELA  IRIMIEȘ 
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