
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
     

 ROMÂNIA                                                                 

   JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD 

        COMUNA  NUȘENI 

          CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea Hotărârii Consiliului local al comunei Nuşeni nr.64 

din 02.11.2020 privind  stabilirea taxelor speciale, datorate de persoanele 

fizice şi juridice din comuna NUȘENI, în anul 2021 

 

 Consiliul local al comunei Nușeni, judeţul Bistriţa–Năsăud,întrunit 

în şedinţă ordinară din data de 29.06.2021, în prezenta a 11 consilieri 

locali, 

 

          Având în vedere: 

 

- procesul – verbal nr.A.7/2793 din 26.04.2021 de afişare a proiectului de 

hotărâre nr.A.7/2791 din 26.04.2021, privind modificarea Hotărârii 

Consiliului local al comunei Nuşeni nr.64 din 02.11.20201 privind  

stabilirea taxelor speciale, datorate de persoanele fizice şi juridice din 

comuna NUȘENI, în anul 2021, la sediul Primăriei comunei Nușeni  din 

localitatea Nușeni, nr.37, comuna Nușeni, judeţul Bistriţa – Năsăud; 

-  procesul – verbal nr.A.7/3622 din 25.06.2021de dezafişare a proiectului 

de hotărâre nr. A.7/2791 din 26.04.2021, privind modificarea Hotărârii 

Consiliului local al comunei Nuşeni nr.64 din 02.11.2020 privind  

stabilirea taxelor speciale, datorate de persoanele fizice şi juridice din 

comuna NUȘENI, în anul 2021; 

- referatul de aprobare a primarului comunei Nușeni, înregistrat cu 

nr.A.7/2792 din  26.04.2021; 

- raportul nr.A.7/3127 din 14.05.2021 ,al biroului financiar-contabil din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Nușeni, cu privire 

la modificarea Hotărârii Consiliului local al comunei Nuşeni nr.64 din 

02.11.2020 privind  stabilirea taxelor speciale, datorate de persoanele 

fizice şi juridice din comuna NUȘENI, în anul 2021 ; 

- 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.7/3633 din 28.06.2021; 

- avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului local 

Nușeni,juridică  protecție  socială și apărarea drepturilor omului, 

înregistrat cu nr.A.7/3640  din  28.06.2021; 

- 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.7/3647 din  28.06.2021; 

 



 

 

 

 

 

    În conformitate cu:  

 
- prevederile art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 

locale, cu modificările ulterioare; 
- prevederile Titlului IX, Capitolul VIII, art. 484, din Legea 

nr.227/2015 privind Codul fiscal; 
- prevederile Legii nr. 207/2015, privind Codul de procedură fiscală; 
- prevederile Legii 50/1991, republicată, privind autorizarea 

executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- prevederile Hotărârii Guvernului 348/2004 privind exercitarea 
comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice,cu 
modificările și completările ulerioare; 

- prevederile Ordonanței Guvernului 99/2000, republicată, privind 
comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, cu modificările și 
completările ulerioare; 

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 333/2003 privind aprobarea 
normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului 
nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de 
piaţă; 

- prevederile Legea 51/2006, republicată,  privind serviciile 
comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- prevederile Legea nr.7/1996, republicată,Legea cadastrului și 
publicității imobiliare cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.59, art.61, art.62 din legea nr.24/2000, republicată, 
rivind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.7 din Legea nr.52/2003, republicată,privind 
transparența decizională în administrația publică; 

- prevederile Legii nr.544/2001, privind liberul acces la informațiile 
de interes public, cu modificările și completările ulterioare; 

 
         

        

            În temeiul art. 129 alin (1), (2)  lit. b), alin (4) lit c), art.139 alin.(3) lit.c, 

art.196 alin.(1) lit.a, art.197 alin.(1), alin.(2), alin.(4) și alin.(5) din Ordonanța de 

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

completările ulterioare, 
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HOTĂRĂȘTE: 

 

 

 

           ART.I. După pct.21 din Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului local al 

comunei Nuşeni nr.64 din 02.11.2020 privind  stabilirea taxelor speciale, datorate 

de persoanele fizice şi juridice din comuna NUȘENI, în anul  2021, se introduce 

un nou punct 22, cu următorul cuprins: 

,, .....22 .Taxă privind tranzacţionarea multiplă a mijloacelor de transport de către 

persoanele fizice din comuna Nuşeni :21 lei/ dosar auto”. 

       ART.II După anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului local al comunei Nuşeni 

nr.64 din 02.11.2020 privind  stabilirea taxelor speciale, datorate de persoanele 

fizice şi juridice din comuna NUȘENI, în anul  2021, se introduce  o nouă anexă 

nr.3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

      ART.III.Celelalte prevederi din Hotărârea Consiliului local al comunei 

Nuşeni nr.64 din 02.11.2020 privind stabilirea taxelor speciale, datorate de 

persoanele fizice şi juridice din comuna NUȘENI, în anul  2021,rămân 

nemodificate. 

        ART.IV. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri primarul comunei 

Nușeni, domnul Ioan Mureșan şi biroul financiar contabil din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Nușeni. 
        ART.V. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 

alin.(3) lit.,,c” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

administrativ,cu modificările și completările ulterioare,cu un număr de 11 

voturi ,,pentru” din totalul de 11 consilieri locali prezenți la ședință. 

      ART.VI. 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, la Secțiunea dedicată Monitorului Oficial 

Local. 

        

 

 

 

      

 

   



 
 
 
 

4 

 

   ART.VII. Prezenta hotărâre se comunică de către doamna Irimieş Adriana – 

Gabriela, care ocupă funcția de secretar general al  comunei Nușeni cu: 

 

- primarul comunei Nușeni – domnul Ioan Mureșan; 

- Instituţia Prefectului – judeţul Bistriţa – Năsăud; 

- biroul financiar contabil din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Nușeni. 

 

 

 

 

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

                      ILIE BUCȘA                                        CONTRASEMNEAZĂ, 

           SECRETAR GENERAL 

                                                                      ADRIANA – GABRIELA IRIMIEȘ 
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