
 

  

         ROMÂNIA                                             

    JUDEŢUL BISTRIŢA NĂSĂUD 

        COMUNA NUȘENI    

 CONSILIUL LOCAL    

 

 

HOTĂRÂRE 

privind clasificarea  drumurilor de interes local din  comuna Nușeni 

 

 

 Consiliul local al comunei Nușeni întrunit în şedinţă ordinară din data de 

27.09.2021 în prezenţa a 10 consilieri, 

 

           Având în vedere: 

 

- referatul de aprobare a primarului comunei Nușeni, înregistrat cu nr.A.7/5099 

din 24.09.2021; 

- raportul nr.A.7/5100 din24.09.2021,întocmit de către doamna Irimieș Adriana-

Gabriela, având funcția de secretar general al comunei Nușeni, cu privire la 

clasificarea  drumurilor de interes local din  comuna Nușeni; 

- 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.7/5116 

din 27.09.2021; 

- 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.7/5117 din 27.09.2021; 

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

protecție  socială și apărarea drepturilor omului, înregistrat cu nr.A.7/ 5118 din 

27.09.2021; 

 

În conformitate cu: 

- prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Nușeni nr. 21/30.04.2007 

privind aprobarea Planului Urbanistic General si Regulamentul Local de 

Urbanism al comunei Nușeni, judetul Bistrita –Nasaud; 

- prevederile art.8 ,art.10 din Ordonanţa Guvernului nr.43/1997 privind regimul 

drumurilor,republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

 



 

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în 

categorii funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată 

deschise circulaţiei publice, cu modificările şi completările ulterioare, 

- prevederile Hotărârii Guvernului  nr.905/22.08.2002, privind atestarea 

domeniului public al judeţului Bistriţa-Năsăud, precum şi al municipiului, 

oraşelor şi comunelor din judeţul Bistriţa-Năsăud 

- prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei  Nușeni nr.15/27.08.1999 

de atestare a Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 

comunei Nușeni,județul Bistrița Năsăud; 

 

        În temeiul art. 129 alin (1),alin.(2) lit.c,art.139 alin.(3)lit.g ,art.196 alin.(1) lit.a, 

art.197 alin.(1), alin.(2), art.286 alin.(1) și alin.(4) din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările și completările 

ulterioare, 

 

 

                                HOTĂRĂŞTE: 

 

 

 

 

 

 

        Art. 1. Se aprobă  clasificarea  drumurilor de interes local din comuna Nușeni,  

conform  anexelor nr.1,2, 3, 4, 5, 6,care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

         Art.2. Consiliul local va proceda la adoptarea unei hotărâri de 

modificare/completare a inventarului bunurilor aparținând domeniului public al 

comunei Nușeni prin modificarea si completarea acestuia in mod corespunzător,cu 

drumurile de interes local, astfel cum au fost clasificate conform anexelor nr.1,2, 3, 

4, 5, 6,care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

        Art.3.Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul 

comunei Nușeni – domnul Ioan Mureșan, secretarul general al comunei Nușeni-

doamna Irimieș Adriana – Gabriela și compartimentul fond funciar  și urbanism și 

monitorizarea procedurilor administrative din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Nușeni. 

          Art.4.Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 

alin.(3) lit.g din Ordonanța de Urgență a Guvernului României 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.5 Prezenta hotărâre se comunică de către doamna Irimieş Adriana – Gabriela, 

având funcția de secretar general al  comunei Nușeni cu: 

 

- primarul comunei Nușeni – domnul Ioan Mureșan; 

- Instituţia Prefectului – judeţul Bistriţa – Năsăud. 

 

                                                                                  

 

      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

                          GHEORGHE SZOLLOSI 

                                                                              CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                               SECRETAR GENERAL  

                                                                          ADRIANA – GABRIELA IRIMIEȘ  
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  JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD                                        Tel. 0263-277490, 
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mail:primaria_sieumagherus@yahoo.com 

                                                                                                  Website: 

http://www.comuna-sieumagherus.ro 

 

 

 

                                                                HOTĂRÂRE 

privind clasificarea  drumurilor de interes local ca strazi  din comuna Sieu 

Magherus  

 

 

             Consiliul Local al comunei Sieu Magherus, judeţul Bistriţa-Năsăud,   

http://www.comuna-sieumagherus.ro/


             Avand în vedere: 

 -Proiectul de hotarare initiat de primarul comunei inregistrat sub 

nr.21/13.03.2020; 

            -Referatul de aprobare intocmit de  primarul comunei d-l Mititean Sorin 

Aurel înregistrat sub nr.2323 /13.03.2020; 

 -Raportul de specialitate intocmit de secretarul general al UAT Dan Marinela 

Dalia inregistrat sub nr.2414/18.03.2020;  

-Avizul  nr. 9 /31.03.2020 al Comisiei de specialitate nr.2 din cadrul Consiliul 

Local Șieu- Măgheruș; 

 -Hotararea Consiliului Local Sieu Magherus nr. 12/31.01.2019 privind 

actualizare Plan  

Urbanistic General si Regulamentul Local de Urbanism al comunei Sieu Magherus 

judetul Bistrita  

Nasaud; 

           -prevederile art.8 ,art.10 din Ordonanţa Guvernului nr.43/1997 privind 

regimul drumurilor,republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

-prevederile Hotărârii Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în 

categorii funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise 

circulaţiei publice, cu modificările şi completările ulterioare, 

-prevederile Anexei 45 la  Hotărârea Guvernului  nr.905/22.08.2002, privind 

atestarea domeniului public al judeţului Bistriţa-Năsăud, precum şi al municipiului, 

oraşelor şi comunelor din judeţul Bistriţa-Năsăud 

-prevederile Hotărârii Guvernului nr.262/20.03.2011 pentru modificarea şi 

completarea Hotărârii Guvernului nr. 905/2002 privind atestarea domeniului public 

al judeţului Bistriţa-Năsăud, precum şi al municipiului, oraşelor şi comunelor din 

judeţul Bistriţa-Năsăud; 

-prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei  Şieu- Măgheruş  

nr.12/30.01.2020 

de atestare a Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Șieu- 

Măgheruș  

județul Bistrița Năsăud 

-prevederile art.286 alin .1 si alin.4  din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 

privind Codul administrativ; 

          In temeiul art.129 alin.1,alin.2 lit.c art.139 alin. 1 si 3 lit.g  art.196 alin. 1 lit.a  

din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ; 

 

                                HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă  clasificarea    străzilor/drumurilor de interes public local in 

categoria functionala strazi situate in  localităţile comunei Sieu Magherus,  conform  

anexelor nr.1,2, 3, 4, 5, 6, 7  care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

        

Art.2. Consiliul local va proceda la adoptarea unei hotarari de 

modificare/completare a Inventarului bunurilor apartinand domeniului public al 



comunei Sieu Magherus prin modificarea si completarea acestuia in mod 

corespunzator,cu drumurile de interes local astfel cum au fost clasificate conform 

art.1 din prezenta hotarare. 

        

Art.3.Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se incredinteaza primarul 

comunei Sieu Magherus. 

        

Art 4.Prezenta hotărâre a fost adoptată  de Consiliul local Sieu Magherus 

astfel: din totalul de 13 consilieri,prezenti 10, voturi pentru 10, voturi împotrivă  - , 

voturi abţineri - . 

        

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului general al  

comunei cu: 

-Instituţía Prefectului Judeţului Bistriţa-Năsăud 

- Primarului Comunei Sieu Magherus 

- prin publicarea pe pagina de internet la adresa: www.comuna-

sieumagherus.ro. 

 

NR.              22 

DATA DE   31.03.2020 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA 

                                                         CLAUDIU-CIPRIAN ROȘ 

 

 

 

                                                                        CONTRASEMENEAZA PENTRU  

LEGALITATE 

                                                                                        SECRETAR GENERAL AL 

UAT 

                                                                                             MARINELA DALIA 

DAN 
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http://www.comuna-sieumagherus.ro 

 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

 

            Subsemnatul Mititean Sorin Aurel primarul comunei Sieu Magherus,am 

initiat acest proiect de hotărâre în conformitate cu prevederile art.8 alin.2 din 

Ordonanţa Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor,republicată cu 

modificările şi completările ulterioare  potrivit căruia : 

         “(2) Clasificarea drumurilor de interes local, precum şi clasificarea ca drum de 

interes local a unui drum neclasificat se fac prin hotărâre a consiliului local 

respectiv.” 

-prevederile art.286 alin .1 si alin.4  din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 

privind Codul administrativ; 

http://www.comuna-sieumagherus.ro/


          Faţă de cele arătate, prezentăm Proiectul de hotărâre în forma propusă fiind de 

competenţa Consiliului Local al comunei Sieu Magherus  de a analiza şi aproba. 

    

 

 

 

PRIMAR, 

SORIN AUREL MITITEAN 
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http://www.comuna-sieumagherus.ro/
http://www.comuna-sieumagherus.ro/


RAPORT DE SPECIALITATE 

 

 Subsemnata  Dan Marinela Dalia secretarul general al comunei Sieu 

Magherus,judetul Bistrita Nasaud; 

 Având în vedere: 

Proiectul de hotarare nr.21/13.03.2020 initiat de primarul comunei; 

-Referatul de aprobare  intocmit de primarul comunei Sieu Magherus 

înregistrat sub nr. 2323 / 13.03.2020; 

 -Hotararea Consiliului Local Sieu Magherus nr. 12/31.01.2019 privind 

actualizare Plan Urbanistic General si Regulamentul Local de Urbanism al comunei 

Sieu Magherus judetul Bistrita  

Nasaud; 

           -prevederile art.8 ,art.10 din Ordonanţa Guvernului nr.43/1997 privind 

regimul drumurilor,republicată cu modificările şi completările ulterioare; 

-prevederile Hotărârii Guvernului nr. 540/2000 privind aprobarea încadrării în 

categorii funcţionale a drumurilor publice şi a drumurilor de utilitate privată deschise 

circulaţiei publice, cu modificările şi completările ulterioare, 

-prevederile Anexei 45 la  Hotărârea Guvernului  nr.905/22.08.2002, privind 

atestarea domeniului public al judeţului Bistriţa-Năsăud, precum şi al municipiului, 

oraşelor şi comunelor din judeţul Bistriţa-Năsăud 

-prevederile Hotărârii Guvernului nr.262/20.03.2011 pentru modificarea şi 

completarea Hotărârii Guvernului nr. 905/2002 privind atestarea domeniului public 

al judeţului Bistriţa-Năsăud, precum şi al municipiului, oraşelor şi comunelor din 

judeţul Bistriţa-Năsăud; 

-prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei  Şieu- Măgheruş  

nr.12/30.01.2020 

de atestare a Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Șieu- 

Măgheruș  

județul Bistrița Năsăud 

-prevederile art.286 alin .1 si alin.4  din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 

privind Codul administrativ; 

In temeiul celor prezentate mai sus propun  Consiliului local aprobarea 

proiectului de hotarare privind clasificarea strazilor din intravilanul comunei Sieu 

Magherus  astfel cum au fost prezentate in anexele de la proiectul de hotarare.  

 

 

SECRETAR GENERAL ALUAT 

 MARINELA DALIA DAN 

    



 


