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JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD 

CONSILIUL LOCAL  

COMUNA NUȘENI 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Planului de măsuri pentru gospodărirea localităţilor 

comunei Nușeni, pentru anul 2022 

 

 

       Consiliul local al comunei Nușeni, întrunit în ședintă ordinară din data de 

22.10.2021 în prezența a 10 consilieri locali, 

 

     Având în vedere: 

- procesul – verbal nr.A.7/ 4604 din 24.08.2021 de afişare a proiectului de 

hotărâre nr.A.7/4602 din 24.08.2021  privind aprobarea Planului de măsuri 

pentru gospodărirea localităţilor comunei Nușeni, pentru anul 2022, la sediul 

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

judeţul Bistriţa – Năsăud; 

-  procesul – verbal nr.A.7/5611 din 21.10.2021 de dezafişare a proiectului de 

hotărâre nr.A.7/4602 din 24.08.2021 privind aprobarea Planului de măsuri 

pentru gospodărirea localităţilor comunei Nușeni, pentru anul 2022; 

- referatul de aprobare a primarului comunei Nușeni, înregistrat cu nr.A.7/4603 

din 24.08.2021; 

- raportul nr.A.7/5190 din 01.10.2021 al biroului financiar-contabil din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei Nușeni, întocmit de către 

domnul Boloș Ioan, având funcţia de  inspector, gradul professional principal, 

cu privire la aprobarea Planului de măsuri pentru gospodărirea localităţilor 

comunei Nușeni, pentru anul 2022; 

-  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.7/5581 

din 21.10.2021; 



- avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului local Nușeni,juridică  

protecție  socială și apărarea drepturilor omului, înregistrat cu nr.A.7/5568 

din 21.10.2021; 

- 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.7/5599 din 21.10.2021; 

 
 

 În conformitate cu: 

 

  

- prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.21/2002 privind 

gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind 

protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Ordonanţei Guvernului nr.2/2001, privind regimul juridic al 

contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.92/2021 privind 

regimul deșeurilor; 

 

 

 

            În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.d, alin.(7) lit. i, 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. Se aprobă Planul de măsuri pentru gospodărirea localităţilor comunei 

Nușeni, pentru anul 2022, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

       Art.2 .Cu ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 

primarul comunei Nușeni, domnul Mureșan Ioan şi  viceprimarul comunei Nușeni, 

domnul Rusan Liviu. 



        Art.3 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.4 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 – doamna Irimieș Adriana - Gabriela cu: 

 

- primarul comunei Nușeni – domnul Ioan Mureșan; 

- Instituţia Prefectului – judeţul Bistriţa – Năsăud; 

- viceprimarul comunei Nușeni – domnul Liviu Rusan; 

- consilierii locali  din cadrul Consiliului local al comunei Nușeni. 

 

 

                 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

                      GHEORGHE SZOLLOSI 

                                                                                   CONTRASEMNEAZĂ , 

                                                                                   SECRETAR GENERAL  

 ADRIANA-GABRIELA IRIMIEȘ 
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