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HOTĂRÂRE 

privind aprobarea inventarierii anuale a bunurilor care alcătuiesc domeniul 

public şi privat al comunei Nuşeni  şi a perioadei în care se efectuează această 

inventariere. 

  

 

 

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

22.10.2021 în prezența a 10 consilieri locali, 

     Având în vedere: 

- referatul de aprobare a primarului comunei Nușeni, înregistrat cu nr.A.7/5332 

din 08.10.2021; 

- raportul nr.A.7/5459 din 14.10.2021al biroului financiar-contabil din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei Nușeni, întocmit de către 

domnul Boloş Ioan, cu privire la aprobarea inventarierii anuale a bunurilor 

care alcătuiesc domeniul public şi privat al comunei Nuşeni  şi a perioadei în 

care se efectuează această inventariere; 

- avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului local Nuşeni pentru 

buget-finanţe,urbanism,amenajarea teritoriului şi protecţia 

mediului,administrarea domeniului public şi privat, înregistrat cu nr.A.7/5584 

din 21.10.2021; 

- avizul favorabil al  comisiei de specialitate a Consiliului local Nuşeni pentru 

sănătate,învăţământ,cultură,culte,sport,turism,integrare europeană şi relaţii 

externe, înregistrat cu nr.A.7/5597 din 21.10.2021; 

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

protecţie  socială şi apărarea drepturilor omului, înregistrat cu nr.A.7/5570 din 

21.10.2021; 

 

 



În conformitate cu: 

 

- prevederile art.27, art.28 alin.(5), art.39 alin.(1), alin.(2), alin.(3) şi alin.(4), 

art.40 alin.(2), alin.(5), alin.(6) din Legea nr.7/1996,republicată, Legea 

cadastrului şi a publicităţii imobiliare, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru 

şi Publicitate Imobiliară nr.700/2014 privind aprobarea Regulamentului de 

avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.858-art.875 privind proprietatea publică din Legea 

nr.287/2009, privind Codul Civil, cu modificările și completările ulterioare; 

         

 

                În temeiul prevederilor art.129 alin.(14),art.139 alin.(3) lit.,,g”,art.196 

alin.(1) lit.,,a”, art.197 alin.(1) și alin.(2), art.286 alin.(4), art.289, și pct.1 din Anexa 

nr.4 la Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu 

modificările și completările ulterioare, 

 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 

 

 

         Art.1 Se aprobă desfășurarea inventarierii anuale în anul 2021, a bunurilor care 

alcătuiesc domeniul public şi privat al comunei Nuşeni.  

     Art.2 Perioada în care se va desfășura inventarierea anuală a bunurilor care 

alcătuiesc domeniul public şi privat al comunei Nuşeni  este 01.12.-2021-31.12.2021. 

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

primarul comunei Nușeni – domnul Mureșan Ioan și biroul financiar – contabil din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Nuşeni. 

       Art.4 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 alin.(3) 

lit.,,g” 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.5. Prezenta hotărâre se comunică de către doamna Irimieş Adriana Gabriela, care 

ocupă funcţia de secretar general al comunei Nușeni, cu: 

 

 

- Instituţia Prefectului - Judeţul Bistriţa- Năsăud; 

- primarul comunei Nușeni – domnul Mureșan Ioan; 

- biroul financiar –contabil din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Nuşeni. 

 

 

 

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

                              GHEORGHE SZOLLOSI 

                                                                                     CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                                   SECRETAR GENERAL  

 ADRIANA-GABRIELA IRIMIEȘ 
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