
   

         ROMÂNIA                                                                           

    JUDEŢUL BISTRIŢA NĂSĂUD 

        COMUNA NUȘENI    

 CONSILIUL LOCAL    

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea activităţilor ce vor fi efectuate de cetăţenii 

sancţionaţi cu prestarea unei activităţi în folosul comunităţii în comuna 

Nușeni, în anul 2020 

 

 

 

 Consiliul local al comunei Nușeni întrunit în şedinţă ordinară din 

data de 29.06.2020 în prezenta a 10 consilieri, 

 

 

 

 

 

 Având în vedere: 

 

 

 

- procesul – verbal nr.A.7/1694 din 06.05.2020 de afişare a proiectului 

de hotărâre nr.A.7/1669 din 06.05.2020  privind aprobarea activităţilor 

ce vor fi efectuate de cetăţenii sancţionaţi cu prestarea unei activităţi 

în folosul comunităţii în comuna Nușeni, în anul 2020, la sediul 

Primăriei comunei Nușeni din localitatea Nușeni, nr.37, comuna 

Nușeni, judeţul Bistriţa – Năsăud; 

- procesul – verbal nr.A.7/3193 din 25.06.2020 de dezafişare a 

proiectului de hotărâre nr.A.7/1669  din 06.05.2020 privind aprobarea 

activităţilor ce vor fi efectuate de cetăţenii sancţionaţi cu prestarea 

unei activităţi în folosul comunităţii în comuna Nușeni, în anul 2020; 

- referatul de aprobare a primarului comunei Nușeni, înregistrat cu 

nr.A.7/1693 din 06.05.2020; 

- raportul nr.A.7/3244 din 26.06.2020 ,întocmit de către domnul Jarda  

Marius, având funcția de referent, gradul profesional superior în 

cadrul compartimentului asistență socială din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Nușeni, cu privire la aprobarea 



activităţilor ce vor fi efectuate de cetăţenii sancţionaţi cu prestarea 

unei activităţi în folosul comunităţii în comuna Nușeni, în anul 2020; 

-  avizul favorabil  al comisiei de specialitate a Consiliului local Nușeni 

pentru buget finanțe ,urbanism,amenajarea teritoriului și protecția 

mediului,administrarea domeniului public și privat, înregistrat cu 

nr.A.7/3215 din 26.06.2020; 

- avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului local 

Nușeni,juridică  protecție  socială și apărarea drepturilor omului, 

înregistrat cu nr.A.7/3241 din 26.06.2020; 

- avizul favorabil al  comisiei de specialitate a Consiliului local Nușeni 

pentru sănătate,învățământ,cultură,culte,sport,turism,integrare 

europeană și relații externe, înregistrat cu nr.A.7/3228 din 26.06.2020; 

 

 

În conformitate cu: 

 

- prevederile art.2, art.16, art.17 din Ordonanţa Guvernului nr.55/2002, 

privind regimul juridic al sancţiunii prestării unei activităţi în folosul 

comunităţii, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.7 din Legea nr.52/2003, republicată, privind 

transparenţa decizională în administraţia publică; 

- prevederile Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de 

interes public, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

 

 

          În temeiul prevederilor art.129 alin.(14), art.139 alin.(1), art.196 

alin.(1) lit.a, art.197 alin.(1), alin.(2) și alin.(4), art.198 alin.(1) și alin.(2) din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

administrativ,cu modificările și completările ulterioare,                           

 

 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 

 Art.1. (1) Se aprobă  domeniile în care care vor fi prestate în anul 

2020 activităţi de  către cetăţenii care îşi au domiciliul pe raza comunei 

Nușeni şi care sunt sancţionaţi cu prestarea unei activităţi în folosul 

comunităţii printr-o hotărâre judecătorească,  prin transformarea sancţiunii 



amenzilor, cetăţenilor care nu deţin resurse financiare pentru a achita 

amenzile sau sunt de rea credinţă şi nu achită amenzile aplicate după cum 

urmează: 

-activităţi pentru întreţinerea locurilor de agrement, a parcurilor şi a 

drumurilor din localităţile componente ale comunei Nușeni; 

-activităţi pentru păstrarea curăţeniei, igienizarea localităţilor şi a albiilor 

râurilor de pe raza comunei Nușeni; 

-activităţi desfăşurate în folosul şcolilor, grădiniţelor şi aşezămintelor social-

culturale de pe raza comunei Nușeni. 

             (2)Planul de desfăşurare a activităţilor din domeniile prevăzute la 

alin.(1)  este prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

            (3) Sancţiunea prestării unei activităţi în folosul comunităţii se 

execută cu respectarea normelor de protecţie a muncii. 

          Art.2. Primarul comunei Nușeni – domnul Ioan Mureșan are obligaţia 

de a duce la îndeplinire a mandatului de executare a pedepsei prin prestarea 

unei activităţi în folosul comunităţii de către cetăţenii la care instanţa de 

judecată s-a pronunţat prin hotărâre şi aceasta a rămas irevocabilă. 

        Art.3 La stabilirea conţinutului activităţii ce urmează să fie prestată de 

contravenient se va avea în vedere pregătirea profesională şi starea sănătăţii 

acestuia, atestate prin acte eliberate în condiţiile legii. 

        Art.4 Supravegherea executării sancţiunii prestării unei activităţi în 

folosul comunităţii se asigură de către viceprimarul comunei Nușeni- 

domnul Rusan Liviu, în calitate de împuternicit a primarului comunei 

Nușeni cu sprijinul Postului de Poliţie Nușeni. 

      Art.5.Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează 

primarul comunei Nușeni - domnul Ioan Mureșan și viceprimarul comunei 

Nușeni – domnul  Rusan Liviu. 

        Art.6 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor 

art.139 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind 

Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare,cu un număr 

de 10 voturi ,,pentru” din totalul de 10 consilieri locali prezenți la ședință. 

        Art.7 Prezenta hotărâre se va aduce la cunoştinţa publică prin afişare 

la sediul Primăriei comunei Nușeni, prin publicare în Monitorul Oficial al 

judeţului Bistriţa – Năsăud şi pe site-ul propriu. 

         Art.5 Prezenta hotărâre se comunică de către secretarul general al  

comunei Nușeni cu: 

 



- primarul comunei Nușeni – domnul Ioan Mureșan; 

- Instituţia Prefectului – judeţul Bistriţa – Năsăud; 

- viceprimarul comunei Nușeni – domnu Rusan Liviu; 

 

 

  

              PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

           PĂTRAȘ SIMONA - MELANIA 

                                                                                   CONTRASEMNEAZĂ , 

                                                                                   SECRETAR GENERAL  

                                                                ADRIANA-GABRIELA IRIMIEȘ 
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