
            

               ROMÂNIA                                                 

JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD 

COMUNA NUȘENI 

CONSILIUL LOCAL 

                                                                                         

 

 

H O T A R A R E 

privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici  

ai proiectului ,,RACORD  REŢEA CANALIZARE MENAJERĂ A 

COMUNEI NUŞENI LA REŢEAUA ORAŞULUI BECLEAN, JUDEŢUL 

BISTRIŢA – NĂSĂUD” 

 

             Consiliul local al comunei Nușeni, întrunit în şedinţa ordinară din data 

de 13.07.2022, în prezenţa a 10 consilieri, 

 

              Având în vedere: 

 

- referatul de aprobare a primarului comunei Nușeni, înregistrat cu nr.A.7/3110 

din 20.06.2022; 

- raportul nr.A.7/3197 din 23.06.2022 al biroului financiar-contabil din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei Nușeni, întocmit de către 

domnul Boloş Ioan, cu privire la aprobarea Studiului de fezabilitate si a 

indicatorilor tehnico-economici  ai proiectului ,,RACORD  REŢEA 

CANALIZARE MENAJERĂ A COMUNEI NUŞENI LA REŢEAUA 

ORAŞULUI BECLEAN, JUDEŢUL BISTRIŢA – NĂSĂUD” ; 

- avizul favorabil 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.7/202 

din 12.07.2022; 

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

protecție  socială și apărarea drepturilor omului, înregistrat cu nr.A.7/203 din 

12.07.2022; 

- 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.7/204 din 12.07.2022; 

 

 

 

 



 

 

În conformitate cu: 

 

- prevederile art.1 alin.(1), alin.(2), art.7, art.10, art.11 alin.(1) şi 

alin.(2), Anexa nr.4, Anexa nr.6, Anexa nr.7, Anexa nr.8, Anexa 

nr.9Hotărârii Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi 

conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente 

obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Studiului de fezabilitate  întocmit de S.C. Pincad S.R.L., 

cu sediul în Bucureşti, Sector 5, str. Peciu Nou, nr.55, Parter, Camera 

1; 
 

            În temeiul art. 129 alin. (1), alin (2) lit “b”, “d” şi “e”, alin. (7) lit. “a”, alin. 

(9) lit. “a”, art. 139 alin (1) și alin.(3) lit. “f”, art. 140 alin. (1) și art.196 alin. (1) 

lit “a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

 

                                                      H O T Ă R Ă  Ş T E: 

 

 

 

         Art.1. Se aprobă Studiul de fezabilitate  întocmit de S.C. Pincad S.R.L., cu 

sediul în Bucureşti, Sector 5, str. Peciu Nou, nr.55, Parter, Camera 1,  pentru 

obiectivul de investiţii ,,RACORD  REŢEA CANALIZARE MENAJERĂ A 

COMUNEI NUŞENI LA REŢEAUA ORAŞULUI BECLEAN, JUDEŢUL 

BISTRIŢA – NĂSĂUD”,  prevăzut în anexa nr.1 care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

          Art.2. Se aprobă indicatorii tehnico- economici pentru obiectivul de investiţii 

,,RACORD  REŢEA CANALIZARE MENAJERĂ A COMUNEI NUŞENI LA 

REŢEAUA ORAŞULUI BECLEAN, JUDEŢUL BISTRIŢA – 

NĂSĂUD”,conform devizului general prevăzut în anexa nr.2, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

         Art.3. Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art.1 se va face din 

bugetul local si bugetul de stat. 

         Art.4. 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.5 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 10 voturi 

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

           Art.6. 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. 

 

 

 

 

 

         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

            ARPAD BALINT                                               CONTRASEMNEAZĂ, 

           SECRETAR  GENERAL 

                                                                        ADRIANA – GABRIELA IRIMIEȘ 
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din  13.07.2022. 

I.A.G./3 pg./15 ex. 

 

 



            ROMÂNIA                                                    

JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD 

COMUNA NUȘENI 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind implementarea proiectului ,,RACORD  REŢEA CANALIZARE 

MENAJERĂ A COMUNEI NUŞENI LA REŢEAUA ORAŞULUI BECLEAN, 

JUDEŢUL BISTRIŢA – NĂSĂUD” 

 

 

  

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

08.06.2022, în prezenţa a 10 consilieri, 

 

               

 Avand in vedere: 

 

- referatul de aprobare a primarului comunei Nușeni, înregistrat cu 

nr.A.7/2691 din 12.05.2022 din care rezultă necesitatea şi 

oportunitatea întocmirii unui proiect privind: “,,RACORD  REŢEA 

CANALIZARE MENAJERĂ A COMUNEI NUŞENI LA 

REŢEAUA ORAŞULUI BECLEAN, JUDEŢUL BISTRIŢA – 

NĂSĂUD”; 

- raportul nr.A.7/2748 din 17.05.2022 întocmit de secretarul general al 

comunei Nuşeni din care rezultă necesitatea şi oportunitatea întocmirii 

unui proiect privind: ,,RACORD  REŢEA CANALIZARE 

MENAJERĂ A COMUNEI NUŞENI LA REŢEAUA ORAŞULUI 

BECLEAN, JUDEŢUL BISTRIŢA – NĂSĂUD”; 

- 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.7/178 din 07.06.2022; 

- 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.7/179 din 07.06.2022; 

- avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului local 

Nușeni,juridică  protecție  socială și apărarea drepturilor omului, 

înregistrat cu nr.A.7/ 180 din 07.06.2022; 



 

În conformitate cu: 

 

- prevederile art.1 alin.(1), alin.(2), art.7, art.10, art.11 alin.(1) şi 

alin.(2), Anexa nr.4, Anexa nr.6, Anexa nr.7, Anexa nr.8, Anexa nr.9 

din Hotărârea Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi 

conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente 

obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Studiului de fezabilitate  întocmit de S.C. Pincad S.R.L., 

cu sediul în Bucureşti, Sector 5, str. Peciu Nou, nr.55, Parter, Camera 

1; 

 

            În temeiul art. 129 alin. (1), alin (2) lit “b”, alin. (4) lit.,,a” şi  “d”, art. 139 

alin (3) lit.,,a”, art. 140 alin. (1) și art.196 alin. (1) lit “a” , art.197 alin.(1), alin.(2), 

alin.(4) şi alin.(5) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind 

Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

                                                              HOTĂRĂŞTE: 

 

 

Art.1 Se aproba necesitatea, oportunitatea şi potenţialul economic al 

proiectului ,,RACORD  REŢEA CANALIZARE MENAJERĂ A COMUNEI 

NUŞENI LA REŢEAUA ORAŞULUI BECLEAN, JUDEŢUL BISTRIŢA – 

NĂSĂUD”, cu o valoare totală estimată de 3.280.006,64 mii lei, din care 

518.467,96 mii lei TVA, respectiv C+M în valoare estimată de 2.465.425,97 mii 

lei, din care 393.639,44 mii lei TVA. 

         Art.2 Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art.1 se va face din 

bugetul local si bugetul de stat. 

         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.,,a” 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. 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

 ARPAD BALINT                                                      CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                                        SECRETAR GENERAL 

                                                                        ADRIANA – GABRIELA IRIMIEŞ 
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din 08.06.2022. 
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   ROMÂNIA                                                                                 

  JUDEŢUL BISTRIŢA – NĂSĂUD 

 COMUNA NUȘENI  

 CONSILIUL LOCAL 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea  Regulamentului serviciului public de salubrizare al 

județului Bistrița-Năsăud, forma consolidată 

 

 

 

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

12.05.2022 în prezenţa a 11 consilieri,  

 

              Având în vedere: 

 

- procesul-verbal nr.A.7/1485  din 15.03.2022de afişare a proiectului de 

hotărâre nr.A.7/1483 din 15.03.2022 privind aprobarea  Regulamentului 

serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-Năsăud, forma 

consolidată; 

- procesul – verbal nr.A.7/2642 din 11.05.2022 de dezafişare a proiectului 

de hotărâre nr. A.7/1483 din 15.03.2022 privind aprobarea  

Regulamentului serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-

Năsăud, forma consolidată; 

- referatul de aprobare a primarului comunei Nușeni, înregistrat cu 

nr.A.7/1484 din 15.03-.2022; 

- raportul nr.A.7/2095 din 14.04.2022,întocmit de către doamna Irimieș 

Adriana-Gabriela, care ocupă funcția de secretar general al comunei 

Nușeni, cu privire la  aprobarea  Regulamentului serviciului public de 

salubrizare al județului Bistrița-Năsăud, forma consolidată; 

- 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.7/148 din 12.05.2022; 
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- avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului local 

Nușeni,juridică  protecție  socială și apărarea drepturilor omului, 

înregistrat cu nr.A.7/149 din 12.05.2022; 

- 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.7/150 din 12.05.2022; 

 

În conformitate cu: 

 

- prevederile Hotărârii nr.16 di 23.07.2019 a Consiliului local Nușeni privind 

asocierea în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru 

gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul Bistrița-Năsăud; 

- prevederile Hotărârii A.G.A. A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud nr. 159 din 

03.12.2018 privind atribuirea și încheierea Contractului ”Delegarea prin 

concesiune a serviciului public de salubrizare respectiv activitatea de 

colectare, transport, depozitare și transfer al deșeurilor municipale inclusiv 

deșeuri periculoase din deșeuri menajere și managementul Stațiilor de 

Transfer și al Centrelor de Colectare din județul Bistrița-Năsăud” către 

operatorul declarat câștigător al licitației publice, conform Raportului 

procedurii nr. 1006 din 18.10.2018; 

- prevederile adresei nr. 677 din data de 11.03.2022 a Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în județul 

Bistrița-Năsăud; 

- prevederile Notei de fundamentare nr. 6 din 11.03.2022 a aparatului tehnic al 

A.D.I. Deșeuri Bistrița-Năsăud privind modificarea, completarea și 

actualizarea Regulamentului serviciului de salubrizare al județului Bistrița-

Năsăud  

-  prevederile art. 17, alin. (5), lit. a) - i) și lit. l) și n) din OUG nr. 92/2021 privind 

regimul deşeurilor, 

- pevederile art. 106 din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi 

concesiunile de servicii, republicată cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 7 alin. (1) lit. d), Art. 8, alin. (3), lit. d^2 , lit. i), Art. 10 alin. (5), 

Art. 22 alin. (4), Art. 23 alin. (2), Art. 33 din Legea nr. 51/2006, Legea 

serviciilor comunitare de utilități publice, republicată cu modificările și 

completările ulterioare; 

- prevederile art.6 alin. (1) lit. h), Art. 12 alin. (3), Art. 13, alin. (1), lit. b), alin. 

(2), alin. (3), Art. 17 alin. (4) Art. 24 alin. (2) și alin. (5), Art. 27 din Legea nr. 
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101/2006, Legea Serviciului de salubrizare a localităților, republicată cu 

modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică 

 

 

 În temeiul prevederilor:art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b) - d), alin. (4), lit. e), 

alin. (7), lit. n), art.139 alin.(1),  art. 196, alin. (1), lit. a), art.197 alin.(1), din 

Ordonanţa de Urgenţă  nr. 57/2019 privind Codul administrativ,  cu modificările şi 

completările ulterioare. 

 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 

 

 Art. 1. Se aprobă Regulamentului serviciului de salubrizare al județului 

Bistrița-Năsăud, forma consolidată, în baza modificărilor din Actul adițional nr. 5 la 

Contractul de concesiune nr. 1277/2018, în forma prevăzută în Anexa nr. 1 la 

prezenta hotărâre. 

        Art. 2. Regulamentul serviciului public de salubrizare al județului Bistrița-

Năsăud, menționat la art. 1 din prezenta hotărâre, va înlocui Regulamentul prevăzut 

ca Anexă la Hotărârea Consiliului Local al comunei Nușeni nr.58 din 19.05.2021.  

 Art. 3. Se aprobă încredinţarea mandatului special domnului Mureșan Ioan în 

calitate de reprezentant al comunei Nușeni, în Adunarea Generală a Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor municipale în 

județul Bistrița-Năsăud, să voteze aprobarea Regulamentului serviciului public de 

salubrizare din județul Bistrița-Năsăud, pe seama şi în numele comunei Nușeni, în 

conformitate cu cele prevăzute la Art. 1 și Art.2  din prezenta hotărâre. 

         Art.4 Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul 

comunei Nușeni - domnul Ioan Mureșan. 

         Art.5 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 11 voturi 

,,pentru” din totalul de 11  consilieri locali prezenți la ședință. 
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         Art.6 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; 

- Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Gestionarea Integrată 

a Deșeurilor Municipale în județul Bistrița-Năsăud. 

 

 

 

 

 

 

    PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

                 ARPAD BALINT 

                                                                                     CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                                   SECRETAR  GENERAL  

 ADRIANA-GABRIELA IRIMIEȘ 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.49 

din 12.05.2021. 

I.A.G./4 pg./6 ex. 

 



            ROMÂNIA              

JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD 

CONSILIUL LOCAL  

COMUNA NUŞENI 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a pajiştilor aparţinând 

domeniului public al comunei Nuşeni 

 

 

 

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

31.03.2022 în prezența a 11  consilieri locali, 

 

 

 

     Având în vedere: 

- procesul – verbal nr.A.7/837 din 10.02.2022 de afişare a proiectului de 

hotărâre nr.A.7/835 din 10.02.2022  privind aprobarea închirierii prin 

licitaţie publică a pajiştilor aparţinând domeniului public al comunei Nuşeni 

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

Nușeni, judeţul Bistriţa – Năsăud; 

- procesul – verbal nr.A.7/1740  din 30.03.2022 de dezafişare a proiectului de 

hotărâre nr. A.7/835 din 10.02.2022 2022  privind aprobarea închirierii prin 

licitaţie publică a pajiştilor aparţinând domeniului public al comunei Nuşeni; 

- referatul de aprobare a primarului comunei Nușeni, înregistrat cu nr.A.7/836 

din  10.02.2022;               

- raportul nr.A.7/1316 din 08.03.2022 întocmit de către doamna Irimieş 

Adriana-Gabriela, care ocupă funcţia de secretar general al comunei Nușeni, 

cu privire la aprobarea închirierii prin licitaţie publică a pajiştilor aparţinând 

domeniului public al comunei Nuşen; 

- 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.7/82 

din 30.03.2022; 



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

protecție  socială și apărarea drepturilor omului, înregistrat cu nr.A.7/83 din 

30.03.2022; 

- 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.7/84 din 30.03.2022; 

 

În conformitate cu: 

 

 

 

- prevederile art.1, art.3 alin.(1) lit.,,b”, art.9 din Ordonanţa de Urgenţă a 

Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi 

exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea 

Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile art.6 din Hotărârea Guvernului  nr.1064/2013 privind 

aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, 

administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea 

şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- prevederile Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi 

viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei 

publice nr.407/2051 din 31.05.2013 pentru aprobarea contractelor-

cadru de concesiune şi închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate în 

domeniul public/privat al comunelor, oraşelor, respectiv al 

municipiilor, cu modificările şi completările ulterioare;prevederile 

Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr.544/2013 

privind metodologia de calcul al încărcăturii optime de animale pe 

hectar de pajişte; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Nuşeni  

nr.15/27.08.1999,privind însuşirea Inventarului bunurilor care aparţin 

domeniului public al comunei Nuşeni,cu modificările și completările 

ulterioare; 

- prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Nuşeni  

nr.13/29.02.2016 ,privind implementarea proiectului ,, Modernizarea 



infrastructurii rutiere agricole în comuna Nuşeni, judeţul Bistriţa - 

Năsăud”; 

- prevederile Anexei nr.34 ,, Inventarul bunurilor care aparţin 

domeniului public al comunei Nuşeni,, la Hotărârea Guvernului 

nr.905/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Bistriţa – 

Năsăud, precum şi al comunelor, oraşelor şi municipiilor din judeţul 

Bistriţa – Năsăud, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.1798  din Legea nr.287/2009, republicată, privind Codul 

civil, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională 

în administraţia publică, republicată; 

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

interes public, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

 

          În temeiul prevederilor, art.129 alin.(2) lit.,,c, alin.(6) lit.a, art.139 alin.(3) 

lit.g, art.196 alin.(1) lit.a, art.197 alin.(1), alin.(2), art.332-art.348 din Ordonanța de 

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

completările ulterioare, 

 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 

 

 

 

     Art.1 (1) Se aprobă organizarea licitaţiei publice în vederea închirierii unor 

suprafeţe de pajişti aparţinând domeniului public al comunei Nuşeni, situate în 

localităţile Beudiu, Viţa, Rusu de Sus şi Feleac, comuna Nuşeni, judeţul Bistriţa – 

Năsăud, pentru o durată de 7 ani. 

              (2) Se constituie comisia de evaluare a ofertelor depuse, la licitaţia 

organizată, în vederea închirierii unor suprafeţe de pajişti aparţinând domeniului 

public al comunei Nuşeni, situate în localităţile Beudiu, Viţa, Rusu de Sus şi 

Feleac, comuna Nuşeni, judeţul Bistriţa – Năsăud, în următoarea componenţă: 

-Preşedinte: domnul Rusan Liviu – viceprimar al comunei Nuşeni; 



-Membrii: - domnul Alb Cornel- inspector asistent- Primăria comunei Nuşeni; 

                 - domnul Zegrean Ioan – şef SVSU Nuşeni; 

                - reprezentant al Administraţiei Finanţelor Publice Beclean; 

 - Secretar: domnul Jarda Marius- referent – Primăria comunei Nuşeni. 

             (3) Se nominalizează  ca membrii de rezervă  pentru comisia constituită 

potrivit alin.(2) din prezenta hotărâre: 

                 - domnul Bidian Andrei - inspector – Primăriei omunei Nuşeni ; 

                 - domnul Şerban Alexandru–referent – Primăria  comunei Nuşeni. 

              (4) Atribuţiile comisiei de evaluare a ofertelor, constituită potrivit alin.(2) 

din prezenta hotărâre sunt următoarele: 

    a) analizarea şi selectarea ofertelor pe baza datelor, informaţiilor şi 

documentelor cuprinse în plicul exterior; 

    b) întocmirea listei cuprinzând ofertele admise şi comunicarea acesteia; 

    c) analizarea şi evaluarea ofertelor; 

    d) întocmirea raportului de evaluare; 

    e) întocmirea proceselor-verbale; 

    f) desemnarea ofertei câştigătoare. 

 

   Art.2. Se aprobă caietul de sarcini pentru licitaţia publică organizată în vederea 

închirierii unor suprafeţe de pajişti aparţinând domeniului public al comunei 

Nuşeni, situate în localităţile Beudiu, Viţa, Rusu de Sus şi Feleac, comuna Nuşeni, 

judeţul Bistriţa – Năsăud, conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

   Art.3 Se aprobă fişa de date a procedurii de licitaţie publică organizată în 

vederea închirierii unor suprafeţe de pajişti aparţinând domeniului public al 

comunei Nuşeni, situate în localităţile Beudiu, Viţa, Rusu de Sus şi Feleac, comuna 

Nuşeni, judeţul Bistriţa – Năsăud, conform Anexei nr.2, care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

     Art.4 Se aprobă contractul - cadru de închiriere pentru suprafeţele de pajişti 

aflate în domeniul public al comunei Nuşeni, conform Anexei nr.3, care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

   Art.5 Se aprobă formularele şi modelele de documente pentru procedura de 

licitaţie publică organizată în vederea închirierii unor suprafeţe de pajişti 

aparţinând domeniului public al comunei Nuşeni, situate în localităţile Beudiu, 

Viţa, Rusu de Sus şi Feleac, comuna Nuşeni, judeţul Bistriţa – Năsăud conform 

Anexei nr.4, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

   



     Art.6 Se împuterniceşte primarul comunei Nuşeni să semneze contractele de 

închiriere, care se vor încheia cu câştigătorii licitaţiei publice, organizate în 

vederea închirierii unor suprafeţe de pajişti aparţinând domeniului public al 

comunei Nuşeni, situate în localităţile Beudiu, Viţa, Rusu de Sus şi Feleac, comuna 

Nuşeni, judeţul Bistriţa – Năsăud. 

     Art.7. 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” şi o abţinere din totalul de 11 consilieri locali prezenți la ședință. 

      Art.8. 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; 

 

 

               PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

                  MARINEL ŢOPAN 

                                                                                   CONTRASEMNEAZĂ , 

                                                                                   SECRETAR GENERAL  

 ADRIANA-GABRIELA IRIMIEŞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.28 

din 30.03.2022. 

I.A.G./5 pg./6 ex. 

 

 



 

 



            ROMÂNIA                                                            

JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD 

CONSILIUL LOCAL  

COMUNA NUŞENI 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 

investiţii,,Canalizare menajeră în localităţile Nuşeni, Feleac, Beudiu, Viţa, 

Rusu de Sus, judeţul Bistriţa - Năsăud” 
 

 

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

27.09.2021,în prezența a 10 consilieri locali, 

 

     Având în vedere: 

 

 

- referatul de aprobare a primarului comunei Nușeni, înregistrat cu 

nr.A.7/4903  din 14.09.2021;              

- raportul nr.A.7/5051 din 22.09.2021 întocmit de către doamna Irimieş 

Adriana-Gabriela, care ocupă funcţia de secretar general al comunei 

Nușeni, cu privire la actualizarea indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul de investiţii ,,Canalizare menajeră în localităţile 

Nuşeni, Feleac, Beudiu, Viţa, Rusu de Sus, judeţul Bistriţa - Năsăud”; 

- 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 adresei Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 

Administrației nr. 104487/01.09.2021 şi a clarificărilor din data de 

13.09.2021; 

- adresa contractantului S.C. C.M.L..RO, prin care se solicită ajustarea 

valorii aferente cheltuielilor cu materialele  din contractul nr. 

5978/03.12.2020 conform art.2 alin.(10) din Ordonanța Guvernului   

nr.15/2021; 

- prevederile Contractului de lucrări nr.454/1.02.2019 încheiat între 

comuna Nuşeni şi   Asocierea CML.RO (lider de asociere)-DANI 

BUILDING SRL,  cu sediul in Beclean, str. Parcului nr.2A, judeţul 

Bistriţa - Năsăud ; 

- prevederile Ordonanţei Guvernului nr.15/2021 privind reglementarea 

unor măsuri fiscal-bugetare; 

- prevederile art. 240. alin. (2) art.241 alin (1) și (3) din Legea 

nr.99/2016, cu modificările ulterioare, privind achizițiile sectoriale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 5 alin. (3), art. 20 alin. (1) lit. i), art. 34 alin. (2) din 

Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, privind 

finanțele publice locale; 

- prevederile Ordinului M.D.R.L. nr. 839/2009 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- prevederile art. 10 din Ordonanța de Urgență a Guvernului. nr. 28/2013 

pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, cu 

modificările şi completările ulterioare; 



- prevederile art. 12 din Anexa 1 și Anexa 3 la Ordinul viceprim-

ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice nr. 

1851/2013 pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului 

naţional de dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind 

etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din 

fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

 

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin (2) lit b) și alin. (4) lit. d), art. 

139 alin (1) și alin.(3) lit. e), art. 140 alin. (1) și art.196 alin. (1) lit a), art.197, 

alin.(1), alin.(2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind 

Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

     Art.1. (1) Se aprobă ajustarea, prin actualizarea preţurilor aferente materialelor, 

conform O.G. nr. 15/ 2021, privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, 

pentru restul rămas de executat, până la finalizarea şi recepţionarea lucrărilor 

aferente investiției „ Canalizare menajera in localitatile Nuseni, Feleac, Beudiu, 

Vita si Rusu de Sus, judetul Bistrita-Nasaud”, conform centralizatorului  cu rest 

de executat, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

           (2) În urma ajustării prin actualizarea preţurilor aferente materialelor, 

conform O.G. nr. 15/ 2021, privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, 

prevăzută la alin.(1), valoarea lucrărilor de construcții-montaj (construcții- 

instalații, utilaje și organizare de şantier), conform prețurilor din oferta, este de 

2.938.470,06, exclusiv TVA, respectiv 3.496.779,37, inclusiv TVA. 

 

 



      Art2.Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul 

comunei Nușeni – domnul Ioan Mureșan și biroul financiar-contabil din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei Nuşeni.        

      Art.3. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 

alin.(3) lit.,,e” 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 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; 

- Asocierea CML.RO (lider de asociere)-DANI BUILDING SRL,  cu 

sediul in Beclean, str. Parcului nr.2A, judeţul Bistriţa – Năsăud. 

 

 

 

                    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

                 GHEORGHE SZOLLOSI 

                                                                                   CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                                   SECRETAR GENERAL  

 ADRIANA-GABRIELA IRIMIEȘ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.97 

din 27.09.2021. 

I.A.G./4 pg./ 7ex. 

 



            ROMÂNIA                                                           

JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD 

CONSILIUL LOCAL  

COMUNA NUŞENI 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 

investiţii ,,Reabilitare Şcoală Gimnazială cu clasele I-VIII în localitatea 

Nuşeni, comuna Nuşeni, judeţul Bistriţa - Năsăud” 

 

 

 

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

13.07.2022 ,în prezența a 11 consilieri locali, 

 

     Având în vedere: 

 

 

- referatul de aprobare a primarului comunei Nușeni, înregistrat cu 

nr.A.7/3092  din 17.06.2022;              

- raportul nr.A.7/3141 din 20.06.2022 întocmit de către secretarul 

general al comunei Nușeni, cu privire la actualizarea indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ,,Reabilitare Şcoală 

Gimnazială cu clasele I-VIII în localitatea Nuşeni, comuna Nuşeni, 

judeţul Bistriţa - Năsăud”; 

- avizul favorabil 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.7/217  din 12.07.2022; 



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

protecție  socială și apărarea drepturilor omului, înregistrat cu nr.A.7/218 din 

12.0.2022; 

- 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.7/219 din 12.702; 

 

 

 

În conformitate cu: 

 

 

 

- prevederile Contractului de lucrări nr. 2638/19.04.2021încheiat între 

comuna Nuşeni şi S.C. Inst Nistor S.R.L., cu sediul în municipiul 

Bistriţa, str. Libertăţii, nr.49/A, judeţul Bistriţa - Năsăud; 

- prevederile Legii nr.98/2016, privind achizițiile publie, cu modificările 

şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 5 alin. (3), art. 20 alin. (1) lit. i), art. 34 alin. (2) din 

Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, privind 

finanțele publice locale; 

- prevederile Ordinului M.D.R.L. nr. 839/2009 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind 

autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- prevederile art. 10 din Ordonanța de Urgență a Guvernului. nr. 28/2013 

pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 12 din Anexa 1 și Anexa 3 la Ordinul viceprim-

ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice nr. 

1851/2013 pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului 

naţional de dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind 

etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din 

fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare; 



În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin (2) lit b) și alin. (4) lit. d), art. 

139 alin (1) și alin.(3) lit. e), art. 140 alin. (1) și art.196 alin. (1) lit a), art.197, 

alin.(1), alin.(2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind 

Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

        Art.1.Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiţii ,,Reabilitare Şcoală Gimnazială cu clasele I-VIII în 

localitatea Nuşeni, comuna Nuşeni, judeţul Bistriţa - Năsăud”,conform Anexei nr.1 

care face parte integrantă din prezenta  hotărâre. 

        Art2.Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul 

comunei Nușeni – domnul Ioan Mureșan și biroul financiar-contabil din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei Nuşeni.        

      Art.3. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 

alin.(3) lit.,,e” 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 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; 

- S.C. Inst Nistor S.R.L., cu sediul în municipiul Bistriţa, str. Libertăţii, 

nr.49/A, judeţul Bistriţa – Năsăud. 

 

          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

             ARPAD  BALINT                                           CONTRASEMNEAZĂ, 

           SECRETAR  GENERAL 

                                                                       ADRIANA – GABRIELA IRIMIEȘ 

Nr.72 

din  13.07.202. 

I.A.G./3 pg./6 ex. 

 



             

             ROMÂNIA                                                                  

JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD 

COMUNA NUȘENI 

CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local al comunei Nușeni 

nr.32 din 31.10.2011 privind însușirea variantei finale a proiectului de stemă a 

comunei Nușeni. 

 

 

 

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

08.06.2022, în prezenţa a 10 consilieri, 

 

 

              Având în vedere: 

 

 

-  referatul de aprobare a primarului comunei Nușeni, înregistrat cu nr.A.7/2800 din 

20.05.2022; 

- raportul nr.A.7/2895 din 26.05.2022,întocmit de către secretarul general al 

comunei Nușeni, cu privire la modificarea și completarea Hotărârii Consiliului 

local al comunei Nușeni nr.32 din 31.10.2011 privind însușirea variantei finale a 

proiectului de stemă a comunei 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.7/175 din 07.06.2022; 

- 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.7/176 din 07.06.2022; 

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

protecție  socială și apărarea drepturilor omului, înregistrat cu nr.A.7/177 din 

07.06.2022; 

 

 

 



 În conformitate cu:   

 

 

- adresa Comisiei Județene de Heraldică, Genealogie și Sigilografie Bistrița – 

Năsăud nr. 7749 din 02.06.2022 prin care se comunică necesitatea reanalizării 

şi refacerii proiectului Memoriului Justificativ, cu luarea în considerare a 

observaţiilor anterior menţionate, motiv pentru care Comisia Judeţeană 

hotărâşte restituirea proiectului de stemă şi a documentaţiei aferentă primarului 

comunei; 

- prevederile art.10 din Legea nr.102/1992 privind stema țării și sigiliul statului, 

cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.1 art.2 din Hotărârea Guvernului nr.25/2003 privind stabilirea 

metodologiei de elaborare, reproducere și folosire a stemelor județelor, 

municipiilor, orașelor și comunelor; 

- prevederile art.59, art.61 şi art.62 din Legea nr.24/2000, republicată, privind 

normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- 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) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind  

Codul administrativ,cu modificăriler și completările ulterioare,                           

 

 

 

                                                            HOTĂRĂŞTE: 

 

 

         

      ART.I. Se modifică Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului local al comunei Nușeni nr.32 din 

31.10.2011 privind însușirea variantei finale a proiectului de stemă a comunei Nușeni, 

conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

       ART.II Celelalte prevederi din Hotărârea Consiliului local al comunei Nușeni  nr.32 din 

31.10.2011 privind însușirea variantei finale a proiectului de stemă a comunei Nușeni, rămân 

nemodificate. 

        ART.III Cu ducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 

primarul comunei Nușeni - domnul Mureșan Ioan şi secretarul general al comunei Nușeni – 

doamna Irimieș Adriana- Gabriela. 

       Art.IV 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.V 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; 

- Comisia Județeană de Heraldică, Genealogie și Sigilografie Bistrița – Năsăud. 

 

 

               

           

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, 

                    ARPAD BALINT                                   CONTRASEMNEAZĂ, 

           SECRETAR  GENERAL 

                                                                     ADRIANA – GABRIELA IRIMIEȘ 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.58 

din 08.06.2022 

I.A.G./3 pg./6 ex. 

 

 

           

                          



 



  

  

   ROMÂNIA                                                                                                              

  JUDEŢUL BISTRIŢA – NĂSĂUD 

 COMUNA NUȘENI  

 CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea numărului și a cuantumului burselor școlare, care se vor acorda în 

semestrul II al anului şcolar 2021-2022, elevilor din învățământul preuniversitar de stat, 

din cadrul Şcolii Gimnaziale Nuşeni 

 

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

31.03.2022 în prezenţa a 11 consilieri,  

 

 

              Având în vedere: 

- referatul de aprobare a primarului comunei Nușeni, înregistrat cu nr.A.7/1430 

din 11.03.2022; 

- raportul nr.A.7/1593 din 21.03.2022 ,întocmit de către doamna Irimieș 

Adriana-Gabriela, care ocupă funcția de secretar general al comunei Nușeni, 

cu privire la aprobarea numărului și a cuantumului burselor școlare, care se vor 

acorda în semestrul II al anului şcolar 2021-2022, elevilor din învățământul 

preuniversitar de stat, din cadrul Şcolii Gimnaziale Nuşeni; 

- 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.7/94 din 

30.03.2022; 

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

protecție  socială și apărarea drepturilor omului, înregistrat cu nr.A.7/95 din 

30.03.2022; 

- 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.7/96 din 30.03.2022; 

    În conformitate cu: 

- adresa nr. 226/01.03.2022 a Şcolii Gimnaziale Nuşeni cu privire la cateoria 

şi numărul burselor şcolare pentru semestrul II al anului şcolar 2021-2022; 

- prevederile Hotărârii Guvernului nr.1094/2021 pentru aprobarea 

cuantumului minim al burselor de performanţă, de merit, de studiu şi de 

ajutor social pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat, cu 

frecvenţă, care se acordă în anul şcolar 2021 – 2022; 



- prevederile art.82 şi art.105 alin.(2) din Legea nr.1/2011, Legea educației 

naționale, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi 

sportului privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor 

elevilor din învăţământul preuniversitare de stat nr. 5576/2011, cu 

modificările și completările ulterioare;      

             În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.,,d,,alin.(7) lit.,,a,, art.139 alin.(3) 

lit.,,a”, art.196 alin.(1) lit.,,a”, art.197 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 acordarea în semestrul II al anului școlar 2021-2022 a unui număr de 

24 de burse școlare din care un număr de 8 burse de merit şi 16 burse de ajutor social 

pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, din cadrul Şcolii Gimnaziale Nuşeni. 

    Art.2 Se aprobă cuantumul burselor şcolare ce se acorda elevilor din învăţământul 

preuniversitar de stat din cadrul Şcolii Gimnaziale Nuşeni, în semestrul II al anului şcolar 

2021- 2022 după cum urmează:  bursa de ajutor social în cuantum de 200 lei/lună şi bursa 

de merit - în cuantum de 200 lei/lună. 

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

Nușeni – domnul Mureșan Ioan și biroul financiar  - contabil din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Nușeni. 

     Art.4 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 alin.(1) 

lit.,,a” 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.5  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; 

- Şcoala Gimnazială Nuşeni. 

 

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

                   MARINEL ȚOPAN 

                                                                                   CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                                   SECRETAR GENERAL  

 ADRIANA-GABRIELA IRIMIEȘ 

Nr.32 

din 31.03.2022. 

I.A.G./2 pg./5 ex. 

 



 

 

 

                       

 



 

       ROMÂNIA                                                                 

   JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD 

        COMUNA  NUȘENI 

          CONSILIUL LOCAL 

 

 
 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea acordului de colaborare dintre gestionarul Fondului Cinegetic 

nr.33 Figa şi 35 Bozieş ,,Asociaţia Judeţeană a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi 

Bistriţa - Năsăud” şi  Consiliul local al comunei Nuşeni 
 

 

                                                           

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

ordinară din data de 13.07.2022, în prezenta a 10  consilieri locali, 

 

 

 

          Având în vedere: 

 

- referatul de aprobare a primarului comunei Nușeni, înregistrat cu nr.A.7/3049 

din 14.06.2022; 

- raportul de specialitate nr.A.7/3424 din 08.07.2022 la aprobarea acordului de 

colaborare dintre gestionarul Fondului Cinegetic nr.33 Figa şi 35 Bozieş 

,,Asociaţia Judeţeană a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi Bistriţa - Năsăud” şi  

Consiliul local al comunei Nuşeni; 

- avizul favorabil 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.7211 din 12.07.2022; 

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

protecție  socială și apărarea drepturilor omului, înregistrat cu nr.A.7/212 din 

12.07.2022; 

- avizul favorabi  al  comisiei de specialitate a Consiliului local Nușeni pentru 

sănătate,învățământ,cultură,culte,sport,turism,integrare europeană și relații 

externe, înregistrat cu nr.A.7/213 din 12.07.2022; 

 

 

 



 În conformitate cu: 

 

- prevederile  Ordinului ministrului mediului, apelor şi pădurilor nr.1570/2022 

privind stabilirea modelului-casdru al acordului de colaborare dintre gestionarul 

fondului cinegetic şi unităţile administrativ-teritoriale de pe raza fondului 

cinegetic; 

- prevederile Legii nr.407/2006, legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

 

 

 

 

         În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.,,e”, alin.(9) lit. ,,a”, art.139 alin.(3) 

lit.,,f”, art.196 alin.(1) lit.a, art.197 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

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

 

 

          

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 

 

 

  Art.1. Se aprobă acordul de colaborare dintre gestionarul Fondului Cinegetic 

nr.33 Figa şi 35 Bozieş ,,Asociaţia Judeţeană a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi 

Bistriţa - Năsăud” şi  Consiliul local al comunei Nuşeni, conform anexei nr.1 care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

         Art.2 Se împuterniceşte primarul comunei Nuşeni – domnul Mureşan Ioan 

pentru a semna acordul de colaborare dintre gestionarul Fondului Cinegetic nr.33 Figa 

şi 35 Bozieş ,,Asociaţia Judeţeană a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi Bistriţa - 

Năsăud” şi  Consiliul local al comunei Nuşeni, prevăzut în Anexa nr.1 la prezenta 

hotărâre. 

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

comunei Nușeni – domnul Ioan Mureșan. 

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

alin.(3) lit,,f” 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 funcția de secretar general al  comunei Nușeni cu: 

 

- primarul comunei Nușeni – domnul Ioan Mureșan; 

- Instituţia Prefectului – judeţul Bistriţa – Năsăud; 

- ,,Asociaţia Judeţeană a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi Bistriţa - 

Năsăud”. 

 

 

          

         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

            ARPAD BALINT                                               CONTRASEMNEAZĂ, 

           SECRETAR  GENERAL 

                                                                        ADRIANA – GABRIELA IRIMIEȘ 

         

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.70 

din  13.07.2022. 

I.A.G./3 pg./6 ex. 

 

 



 

       ROMÂNIA                                                                    

   JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD 

        COMUNA  NUȘENI 

          CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetului local al comunei 

Nuşeni, pe anul 2021 

                                                           

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

ordinară din data de 31.03.2022, în prezenta a 11 consilieri locali, 

 

          Având în vedere: 

- referatul de aprobare a primarului comunei Nușeni, înregistrat cu nr.A.7/1178 

din 28.02.2022; 

-  raportul de specialitate nr.A.7/1597  din 21.03.2022 ,al biroului financiar-

contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Nușeni, 

întocmit de către domnul Boloș Ioan, având funcţia de  inspector principal, cu 

privire la aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetului local al 

comunei Nuşeni, pe anul 2021; 

- 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.7/79 din 

30.03.2022; 

- 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.7/80  din 30.03.2022; 

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

protecţie  socială şi apărarea drepturilor omului, înregistrat cu nr.A.7/81 din 

30.03.2022; 

 

În conformitate cu: 

- prevederile  Legii contabilităţii nr.82/1991, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi 

completările ulterioare ; 

- prevederile art. art.57 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 



- prevederile Ordonanţei Guvernului nr.119/1999 privind controlul intern şi 

controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr.1536/2021, pentru 

aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al 

anului 2021; 

- prevederile Legii nr.15/2021, Legea bugetului de stat pe anul 2021; 

- prevederile Hotărârii Consiliului local al comunei Nușeni nr.33 din 21.04.2021, 

cu privire la aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Nușeni, pe 

anul 2021; 

         În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.b, alin.(4) lit. a, art.139 alin.(3) lit.a, 

art.196 alin.(1) lit.a, art.197 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 

privind Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

   Art.1. Se aprobă încheierea exerciţiului bugetului local al comunei Nuşeni,pe 

anul 2021,conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art.2 Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul 

comunei Nușeni – domnul Ioan Mureșan și biroul financiar-contabil din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei Nuşeni. 

Art.3 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 

alin.(3) lit.,,a” 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.4  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 Nuşeni. 

 

        PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

              MARINEL ȚOPAN 

                                                                                     CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                                       SECRETAR GENERAL    

                                                                              ADRIANA-GABRIELA IRIMIEŞ                                                         

Nr.27 

din 31.03.2022 

I.A.G./2 pg./5 ex. 

 



 

_ Cartuş cu proceduri obligatorii ulterioare adoptării hotărârii consiliului local 
__________________________________________________________________ 

| PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI    | 

| LOCAL NR.27/31.03.2022.                                            | 

|_____________________________________________________________________| 

|Nr. |      Operaţiuni efectuate       | Data     |Semnătura persoanei| 

|crt.|                                 | ZZ/LL/AN |responsabile să    | 

|    |                                 |          |efectueze procedura| 

|____|_________________________________|__________|___________________| 

|  0 |                1                |     2    |         3         | 

|____|_________________________________|__________|___________________| 

|  1 | Adoptarea hotărârii*1) s-a      | 31.03.2022.                  | 

|    |                                 |          |                   | 

|    | făcut cu majoritate             |          |                   | 

|    |  _              _               |          |                   | 

|    | || simplă     |_X|absolută      |          |                  | 

|    |  _                              |          |                   | 

|    | |_| calificată*2)               |          |                   | 

|____|_________________________________|__________|___________________| 

|  2 | Comunicarea către primar*2)     |31.03.2022|    

                                       | 

|____|_________________________________|__________|___________________| 

|  3 | Comunicarea către prefectul     |08.04.2022                    | 

|    | judeţului*3)                    |          |                   | 

|____|_________________________________|__________|___________________| 

|  4 | Aducerea la cunoştinţa publică  |    -     |                   | 

|    | *4) + *5)                       |          |                   | 

|____|_________________________________|__________|___________________| 

|  5 | Comunicarea, numai în cazul     |    -     |                   | 

|    | celei cu caracter individual    |          |                   | 

|    | *4) + *5)                       |          |                   | 

|____|_________________________________|__________|___________________| 

|  6 | Hotărârea devine obligatorie*6) |31.03.2022|                   | 

|    | sau produce efecte juridice*7), |          |                   | 

|    | după caz                        |          |                   | 

|____|_________________________________|__________|_________________ 

| Extrase din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind   | 

| Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare:    | 

| *1) Art. 139 alin. (1): "În exercitarea atribuţiilor ce îi revin,   | 

| consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută sau simplă, | 

| după caz.                                                           | 

| (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), hotărârile privind   | 

| dobândirea sau înstrăinarea dreptului de proprietate în cazul       | 

| bunurilor imobile se adoptă de consiliul local cu majoritatea       | 

| calificată definită la art. 5 lit. dd), de două treimi din numărul  | 

| consilierilor locali în funcţie."                                   | 

| *2) Art. 197 alin. (2): "Hotărârile consiliului local se comunică   | 

| primarului."                                                        | 

| *3) Art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei      | 

| comunică hotărârile consiliului local al comunei prefectului în cel | 

| mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării ...                    | 

| *4) Art. 197 alin. (4): "Hotărârile ... se aduc la cunoştinţa       | 



| publică şi se comunică, în condiţiile legii, prin grija secretarului| 

| general al comunei."                                                | 

| *5) Art. 199 alin. (1): "Comunicarea hotărârilor ... cu caracter    | 

| individual către persoanele cărora li se adresează se face în cel   | 

| mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect."         | 

| *6) Art. 198 alin. (1): "Hotărârile ... cu caracter normativ devin  | 

| obligatorii de la data aducerii lor la cunoştinţă publică."         | 

| *7) Art. 199 alin. (2): "Hotărârile ... cu caracter individual      | 

| produc efecte juridice de la data comunicării către persoanele      | 

| cărora li se adresează."                                            | 

|_____________________________________________________________________| 
    *1) Se completează cu numărul şi anul hotărârii consiliului local. 

    *2) Se bifează tipul de majoritate cu care s-a adoptat hotărârea consiliului local. 

 

 

 



  

       ROMÂNIA                                                                 

   JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD 

        COMUNA  NUȘENI 

          CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetului local al comunei 

Nuşeni, pe trimestrul I al anului 2022 
 

                                                           

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

ordinară din data de 12.05.2022, în prezenta a 11 consilieri locali, 

 

 

 

          Având în vedere: 

 

- referatul de aprobare a primarului comunei Nușeni, înregistrat cu nr.A.7/2184 

din 20.04.2022; 

-  raportul de specialitate nr.A.7/2319 din 28.04.2022 al biroului financiar -

contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Nușeni, 

întocmit de către domnul Boloș Ioan, având funcţia de  inspector gradul 

profesional principal, cu privire la aprobarea contului de încheiere a exercițiului 

bugetului local al comunei Nuşeni, pe trimestrul I al anului 2022;   

- avizul favorabil 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.7/142 din 11.05.2022; 

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

protecție  socială și apărarea drepturilor omului, înregistrat cu nr.A.7/143 din 

11.05.2022; 

- 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.7/144 din 11.05.2022; 

 

 În conformitate cu: 

 

- prevederile  Legii contabilităţii nr.82/1991, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 



- prevederile Legii nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi 

completările ulterioare ; 

- prevederile art.49 alin.(12), alin.(13), art.57 alin.(1), art.73 din Legea 

nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Ordonanţei Guvernului nr.119/1999 privind controlul intern şi 

controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Legii nr.317/2021, Legea bugetului de stat pe anul 2022; 

- prevederile Hotărârii Consiliului local al comunei Nușeni nr.14 din 10.02.2022, 

cu privire la aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Nușeni, pe 

anul 2022; 

 

 

 

 

         În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.b, alin.(4) lit. a, art.139 alin.(3) lit.a, 

art.196 alin.(1) lit.a, art.197 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 

privind Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare, 

 

 

          

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 

 

 

  Art.1. Se aprobă încheierea exerciţiului bugetului local al comunei Nuşeni,pe 

trimestrul I al anului 2022,conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 Art.2 Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul 

comunei Nușeni – domnul Ioan Mureșan și biroul financiar-contabil din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei Nuşeni. 

Art.3 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 

alin.(3) lit,,a” 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.4  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 Nuşeni. 

 

 

 

         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

             ARPAD BALINT                                              CONTRASEMNEAZĂ, 

           SECRETAR  GENERAL 

                                                                           ADRIANA – GABRIELA IRIMIEȘ 

         

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.47 

din  12.05.2022. 

I.A.G./3 pg./5 ex. 

 



  

       ROMÂNIA                                                             

   JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD 

        COMUNA  NUȘENI 

          CONSILIUL LOCAL 
 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetului local al comunei 

Nuşeni, pe trimestrul II al anului 2022 
 

                                                           

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

ordinară din data de 13.07.2022, în prezenta a 10 consilieri locali, 

 

 

 

          Având în vedere: 

 

- referatul de aprobare a primarului comunei Nușeni, înregistrat cu nr.A.7/3326 

din 04.07.2022; 

-  raportul de specialitate nr.A.7/3365 din 05.07.2022 al biroului financiar -

contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Nușeni, cu 

privire la aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetului local al 

comunei Nuşeni, pe trimestrul II al anului 2022;   

- avizul favorabil 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.7/193 din 12.07.2022; 

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

protecție  socială și apărarea drepturilor omului, înregistrat cu nr.A.7/194 din 

12.07.2019; 

- 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.7/195 din 11.07.2019; 

 

 

 În conformitate cu: 

 

 

- prevederile  Legii contabilităţii nr.82/1991, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr.500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi 

completările ulterioare ; 



- prevederile art.49 alin.(12), alin.(13), art.57 alin.(1), art.73 din Legea 

nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Ordonanţei Guvernului nr.119/1999 privind controlul intern şi 

controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Legii nr.317/2021, Legea bugetului de stat pe anul 2022; 

- prevederile Hotărârii Consiliului local al comunei Nușeni nr.14 din 10.02.2022, 

cu privire la aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Nușeni, pe 

anul 2022; 

 

 

 

 

         În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.b, alin.(4) lit. a, art.139 alin.(3) lit.a, 

art.196 alin.(1) lit.a, art.197 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 

privind Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare, 

 

 

 

          

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 

 

 

 

  Art.1. Se aprobă încheierea exerciţiului bugetului local al comunei Nuşeni,pe 

trimestrul II al anului 2022,conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

 Art.2 Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul 

comunei Nușeni – domnul Ioan Mureșan și biroul financiar-contabil din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei Nuşeni. 

Art.3 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 

alin.(3) lit,,a” 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 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 Nuşeni. 

 

 

 

         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

            ARPAD BALINT                                               CONTRASEMNEAZĂ, 

           SECRETAR  GENERAL 

                                                                        ADRIANA – GABRIELA IRIMIEȘ 

         

                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.64 

din  13.07.2022. 

I.A.G./3 pg./5 ex. 

 



   

      ROMÂNIA                                                                  

JUDEŢUL BISTRIŢA NĂSĂUD                          

         COMUNA NUŞENI 

        CONSILIUL LOCAL 

 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea  dezmembrării unui imobil-drum, situat în intravilanul 

localităţii Feleac, comuna Nuşeni, judeţul Bistriţa – Năsăud, aparţinând 

domeniului public al comunei Nuşeni 

 

       Consiliul local al comunei Nuşeni, întrunit în şedinţa ordinară din data de 

08.06.2022 în prezenţa a 10 consilieri, 

 

Având în vedere: 

- referatul de aprobare a primarului comunei Nușeni, înregistrat cu nr.A.7/2953 

din 02.06.2022; 

- raportul nr.A.7/2994 din 07.06.2022,întocmit de către secretarul general al 

comunei Nușeni, cu privire la aprobarea  dezmembrării unui imobil-drum, 

situat în intravilanul localităţii Feleac, comuna Nuşeni, judeţul Bistriţa – 

Năsăud, aparţinând domeniului public al comunei Nuşeni; 

- 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.7/191 

din 07.06.2022; 

- 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.7/192 din 07.06.2022; 

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

protecție  socială și apărarea drepturilor omului, înregistrat cu nr.A.7/ 193 din 

07.06.2022; 

 

    În conformitate cu: 

 

- prevederile art.879 alin.(2) şi alin.(5) din Legea nr.287/2009, republicată, 

privind Codul civil, cu modificările şi completările ulterioare ; 

- prevederile art.21 şi următoarele 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 documentaţiei cadastrale întocmite de Expert tehnic Orban 

Dan- Răzvan; 

 

 

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

art.197 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  dezmembrarea unui imobil - drum, cu denumirea de Strada 

Pietriș, tronson I, situat în intravilanul localităţii Feleac, comuna Nuşeni, judeţul Bistriţa – 

Năsăud,înscris în CF nr. 25678 al comunei Nușeni, localitatea Feleac, nr. cadastral 25678,  

aparţinând domeniului public al comunei Nuşeni, cu lungimea de 555 m și lățimea de 8-

20 m și construcție pod cu CI, cu dimensiunile 6,04-6,12 m lățime 8,73-9,28 m lungime, 

situate la km 0+555 m, în 3 loturi după cum urmează: 

 

- Lotul nr.1 în suprafață de 6939 m.p., categoria de folosință drum – Strada 

Pietriș Tronson 1, cu lungimea de 555 m și lățimea de 8-20 m, situat în 

intravilanul localității Feleac și constructie pod cu CI, cu dimensiunile 6,04-

6,12 m lățime și 8,73-9,28 m lungime, situate la km 0+555 m se vor înscrie în 

domeniul public al comunei Nușeni; 

- Lotul nr.2 în suprafață de 98 m.p., categoria de folosință drum, se va înscrie în 

domeniul public al comunei Nușeni; 

- Lotul nr.3 în suprafață de 12 m.p., categoria de folosință drum, se va înscrie în 

domeniul public al comunei Nușeni. 

 

                  (2) Documentația cadastrală pentru demembrarea imobilului – drum, prevăzut 

la alin.(1) este cuprinsă în Anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

comunei Nușeni – domnul Mureșan Ioan. 

       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 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 de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Beclean. 

 

           

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA, 

                    ARPAD BALINT                                   CONTRASEMNEAZĂ, 

           SECRETAR  GENERAL 

                                                                     ADRIANA – GABRIELA IRIMIEȘ 

       

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.63 

din 08.06.2022 

I.A.G./3 pg./6 ex. 

 

 



         
 

       ROMÂNIA                                                                                          

JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD 

COMUNA NUȘENI 

CONSILIUL LOCAL 

 

                                                      HOTĂRÂRE 

privind indexarea mpozitelor şi taxelor locale, datorate de persoanele fizice şi 

juridice din comuna Nuşeni, pentru anul 2023 

 

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

19.04.2022 în prezenţa a 11 consilieri, 

 

       Având în vedere: 

- procesul – verbal nr.A7/1208 din 01.03.2022 de afişare a proiectului de hotărâre 

nr.A.7/1206 din 01.03.2022 privind indexarea impozitelor şi taxelor locale, 

datorate de persoanele fizice şi juridice din comuna Nuşeni, pentru anul 2023,la 

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

judeţul Bistriţa – Năsăud; 

- procesul – verbal nr.A.7/2136 din 18.04.2022de dezafişare a proiectului de 

hotărâre nr.A.7/1206 din 01.03.2022 privind indexarea impozitelor şi taxelor 

locale, datorate de persoanele fizice şi juridice din comuna Nuşeni, pentru anul 

2023.; 

- referatul de aprobare a primarului comunei Nușeni, înregistrat cu nr.A.7/1207 din 

01.03.2022; 

- raportul nr.A.7/1726 din 30.03.2022,al biroului financiar-contabil din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei Nușeni, întocmit de către domnul 

Bidian Andrei, având funcţia de  inspector asistent, privind indexarea impozitelor 

şi taxelor locale, datorate de persoanele fizice şi juridice din comuna Nuşeni, 

pentru anul 2023; 

- 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.7/115 din 

18.04.2022; 

- 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.7/116 din 18.04.2022; 

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

protecție  socială și apărarea drepturilor omului, înregistrat cu nr.A.7/ 117 din 

18.04.2022; 

 

 

 



În conformitate cu : 

 

- prevederile Titlului IX, art.453-495 din Legea nr.227/2015 privind Codul 

fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.27 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr.351/2001 privind aprobarea planului de amenajare a 

teritoriului naţional – secţiunea a IV-a – Reţeaua de localităţi, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 332/2001 privind promovarea investiţiilor directe cu 

impact semnificativ în economie, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Legii nr.117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

- prevederile Hotărârii Guvernului nr.1553/2003 privind reevaluarea 

imobilizărilor corporale şi stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr.44/1994, republicată, privind veteranii de război, 

precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, republicată; 

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

interes public, cu modificările şi 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, 

 
 

HOTĂRĂŞTE: 

 

          Art.1 Impozitele şi taxele locale, precum şi taxele speciale se indexează în anul 

2023, cu rata inflaţiei, comunicată pe site-urile oficiale ale Ministerului Finanţelor şi 

Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei de 5,1 % de către Consiliu 

local al comunei Nuşeni şi se apliă în anul fiscal următor, respectiv din 2023. 

         Art. 2 Se indexează impozitul/taxa pe clădirile rezidențiale și clădirile-anexă 

aflate în proprietatea persoanelor fizice,cu 5,1 % pentru anul 2023, conform  anexei nr.1 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3(1).În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol 

la categoria de folosinţă terenuri cu construcţii, precum şi terenul înregistrat în registrul 

agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii în suprafaţă de 

până la 400 m
2
, inclusiv, impozitul/taxa pe teren  pentru anul 2023 se stabileşte prin 



înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare 

prevăzută în anexa 2, tabel 1, indexată cu 5,1 %. 

        (2) În cazul unui teren amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol 

la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, pentru suprafaţa care 

depăşeşte 400 m
2
, impozitul/taxa pe teren pentru anul 2023 se stabileşte prin înmulţirea 

suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută în anexa 

2 tabel 2, indexată cu 5,1 %,iar acest rezultat se înmulţeşte cu coeficientul de corecţie 

corespunzător prevăzut în anexa 2 tabel 3.      

     (3) În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren pentru 

anul 2023 se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu 

suma corespunzătoare prevăzută în anexa 2 tabel 4, indexată cu 5,1 %, înmulţită cu 

coeficientul de corecţie corespunzător prevăzut în anexa 2 tabel 5. 

 Art.4. Se indexează cu 5,1 %,pentru anul 2023, impozitul pe mijloacele de 

transport cu tracţiune mecanică care aparţin contribuabililor, persoane fizice şi juridice, 

în funcţie de capacitatea cilindrică a motorului, pentru fiecare 200 cmc sau fracţiune din 

aceasta, sau masa totală maximă autorizată, conform anexei nr.3 care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.5 (1)Se indexează cu 5,1 % pentru anul 2023, impozitul pe mijloacelor de 

transport pentru autovehiculele de transport marfă cu masa totală maximă autorizată de 

peste 12 tone, conform anexei nr.4 (I) care face parte din prezenta hotărâre. 

                    (2) În cazul unei combinaţii de autovehicule, un autovehicul articulat sau 

tren rutier, de transport de marfă cu masa totală maximă autorizată egală sau mai mare 

de 12 tone, impozitul pe mijloacele de transport se indexează cu 5,1 % pentru anul 2023 

este egal cu suma corespunzătoare prevăzută în anexa nr.4.(II). 

                     (3) În cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte 

dintr-o combinaţie de autovehicule prevăzută la alin. (2), impozitul pe mijloacele de 

transport este egal cu suma corespunzătoare din Anexa nr.4, indexată cu 5,1 % pentru 

anul 2023. 

       Art.6. Se indexează cu 5,1 %, pentru anul 2023 taxa pentru eliberarea certificatelor, 

avizelor şi autorizaţiilor, conform anexei nr.5 care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

       Art.7.Taxa pentru servicii de reclamă şi publicitate pentru anul 2023 se indexează 

cu 5,1 %, conform anexei nr.6. 

       Art.8. Se indexează cu 5,1 % pentru anul 2023,impozitul pe spectacole, conform 

anexei nr.7 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.                   

       Art.9 Se indexează cu 5,1 % pentru anul 2023 taxa pentru folosirea locurilor 

publice (târguri) pentru anul 2023, conform anexei nr.8 care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

      Art.10. Se indexează cu 5,1 % pentru anul 2023 alte  taxe locale  pentru utilizarea 

temporară a  locurilor  publice și pentru vizitarea monumentelor istorice de arhitectură 

și arheologie și alte asemenea, conform anexei nr.9 care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

      Art.11.Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2023.      



      Art.12. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul 

comunei Nușeni şi biroul financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Nușeni. 

      Art.13. 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.14. 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 Monitorul Oficial Local. 

    Art.15.Prezenta hotărâre se comunică de către doamna Irimieş Adriana – Gabriela, 

care ocupă funcția de secretar general al comunei Nușeni cu: 

 

 

- Instituţia Prefectului  judeţului Bistriţa – Năsăud; 

- primarul comunei Nușeni – domnul Ioan Mureșan; 

- biroul financiar – contabil din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Nușeni. 

 

 

                  

        PRŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

                 MARINEL ȚOPAN                                   CONTRASEMNEAZĂ, 

           SECRETAR  GENERAL 

                                                                     ADRIANA – GABRIELA IRIMIEȘ 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.19.04.2022. 

din 38 

I.A.G./4 pg./6 ex. 

 

 

 



         
 

       ROMÂNIA                                                                   

JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD 

COMUNA NUȘENI 

CONSILIUL LOCAL 

 

                                                      HOTĂRÂRE 

privind modificarea Hotărârii Consiliului local al comunei Nuşeni nr.109 din 

22.10.2021 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale 

datorate de persoanele fizice şi juridice din comuna Nușeni, în 

anul 2022 

 

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

31.03.2022 în prezenţa a 11 consilieri, 

 

       Având în vedere: 

- procesul – verbal nr.A7/840 din 10.02.2022 de afişare a proiectului de hotărâre 

nr.A.7/438 din 10.02.2022 privind modificarea Hotărârii Consiliului local al 

comunei Nuşeni nr.109 din 22.10.2021 privind stabilirea impozitelor şi taxelor 

locale datorate de persoanele fizice şi juridice din comuna Nușeni, în anul 2022,  

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

Nușeni, judeţul Bistriţa – Năsăud; 

- procesul – verbal nr.A.7/1727 din 30.03.2022 de dezafişare a proiectului de 

hotărâre nr. .7/438 din 10.02.2022 privind modificarea Hotărârii Consiliului local 

al comunei Nuşeni nr.109 din 22.10.2021 privind stabilirea impozitelor şi taxelor 

locale datorate de persoanele fizice şi juridice din comuna Nușeni, în anul 2022; 

- referatul de aprobare a primarului comunei Nușeni, înregistrat cu nr.A.7/839 din 

10.02.2022; 

- raportul nr.A.7/1728 din 30.03.2022 ,al biroului financiar-contabil din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei Nușeni, întocmit de către domnul 

Bidian Andrei, având funcţia de  inspector asistent, cu privire la . modificarea 

Hotărârii Consiliului local al comunei Nuşeni nr.109 din 22.10.2021 privind 

stabilirea impozitelor şi taxelor locale datorate de persoanele fizice şi juridice din 

comuna Nușeni, în 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.7/106 din 

30.03.2022; 

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

protecție  socială și apărarea drepturilor omului, înregistrat cu nr.A.7/107 din 

30.03.2022; 



- 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.7/108 din 30.03.2022; 

 

 

În conformitate cu : 

- prevederile Titlului IX, art.453-495 din Legea nr.227/2015 privind Codul 

fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.27 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr.351/2001 privind aprobarea planului de amenajare a 

teritoriului naţional – secţiunea a IV-a – Reţeaua de localităţi, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 332/2001 privind promovarea investiţiilor directe cu 

impact semnificativ în economie, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

- prevederile Legii nr.117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

- prevederile Hotărârii Guvernului nr.1553/2003 privind reevaluarea 

imobilizărilor corporale şi stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr.44/1994, republicată, privind veteranii de război, 

precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Hotărârii Consiliului local al comunei Nușeni privind 

încadrarea pe zone a terenurilor din intravilanul şi extravilanul comunei 

Nușeni,începând cu anul 2010; 

- prevederile Hotărârii nr.36 din 21.04.2021 privind indexarea mpozitelor şi 

taxelor locale, datorate de persoanele fizice şi juridice din comuna Nuşeni, 

pentru anul 2022; 

- prevederile art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, republicată; 

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

interes public, cu modificările şi 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, 

 
 

 

 

 



 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 

 

          Art.I. Se modifică Anexa nr.5 la Hotărârea Consiliului local al comunei Nuşeni 

nr.109 din 22.10.2021 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale datorate de 

persoanele fizice şi juridice din comuna Nușeni, în anul 2022, conform Anexei nr.1 la 

prezenta hotărâre. 

       Art.II.Celelalte prevederi din Hotărârea Consiliului local al comunei Nuşeni nr.109 

din 22.10.2021 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale datorate de persoanele 

fizice şi juridice din comuna Nușeni, în anul 2022, rămân nemodificate. 

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

comunei Nușeni şi biroul financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Nușeni. 

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

alin.(1) 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.V. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării. 

     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 Monitorul Oficial Local. 

    Art.VII.Prezenta hotărâre se comunică de către doamna Irimieş Adriana – Gabriela, 

care ocupă funcția de secretar general al comunei Nușeni cu: 

- Instituţia Prefectului  judeţului Bistriţa – Năsăud; 

- primarul comunei Nușeni – domnul Ioan Mureșan; 

- biroul financiar – contabil din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Nușeni. 

 

 

                     

          PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

                    MARINEL ȚOPAN 

                                                                             CONTRASEMNEAZĂ , 

                                                                                SECRETAR GENERAL  

                                                                ADRIANA-GABRIELA IRIMIEȘ 

  

 

 

Nr.36 

din 31.03.2022 

I.A.G./3 pg./5 ex. 



 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
     

 ROMÂNIA                                                                   

   JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD                    

        COMUNA  NUȘENI 

          CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂRE 

privind completarea Hotărârii Consiliului local al comunei Nuşeni nr.110 

din 22.10.2021 privind stabilirea taxelor speciale, datorate de persoanele 

fizice şi juridice din comuna NUȘENI, în anul 2022  

 

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

în şedinţă ordinară din data de 19.04.2022, în prezenţa a 11 consilieri 

locali, 

 

          Având în vedere: 

 

 

- procesul – verbal nr.A.7/1114  din 25.02.2022 de afişare a proiectului de 

hotărâre nr.A.7/1112 din 25.02.2022, privind modificarea şi completarea 

Hotărârii Consiliului local al comunei Nuşeni nr.109 din 22.10.2021 

privind stabilirea taxelor speciale, datorate de persoanele fizice şi juridice 

din comuna NUȘENI, în anul 2022, la sediul Primăriei comunei Nușeni  

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

- procesul – verbal nr.A.7/2137 din 18.04.2022 de dezafişare a proiectului 

de hotărâre nr. A.7/1112 din 25.02.2022 privind modificarea şi 

completarea Hotărârii Consiliului local al comunei Nuşeni nr.109 din 

22.10.2021 privind stabilirea taxelor speciale, datorate de persoanele 

fizice şi juridice din comuna NUȘENI, în anul 2022; 

- referatul de aprobare a primarului comunei Nușeni, înregistrat cu 

nr.A.7/1113  din 25.02.2022; 

- raportul nr.A.7/1295 din 07.03.2022 ,al biroului financiar-contabil din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Nușeni, cu privire 

la modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului local al comunei 

Nuşeni nr.109 din 22.10.2021 privind stabilirea taxelor speciale, datorate 

de persoanele fizice şi juridice din comuna NUȘENI, în anul 2022; 

- 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.7/130  din  18.04.2022; 

- 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.7/131  din 18.04.2022; 

- avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului local 

Nuşeni,juridică  protecţie  socială şi apărarea drepturilor omului, 

înregistrat cu nr.A.7/132 din  18.04.2022; 



 

    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 ulterioar

 

            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, 
 

HOTĂRĂȘTE: 

 

           ART.I. După pct.26 din Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului local al 

comunei Nuşeni nr.110 din 22.10.2021 privind stabilirea taxelor speciale, 

datorate de persoanele fizice şi juridice din comuna NUȘENI, în anul 2022, se 

introduc 6 noi puncte 27,28,29,30, 31 şi 32 cu următorul cuprins: 



 
 
 
 

3 

         ,,.....27. Taxa specială pentru  eliberarea acordului prealabil de amplasare/ 

acces în zona drumurilor comunale/străzi/drumuri de exploataţie agricolă din 

comuna Nuşeni pentru persoanele fizice – 27 lei/acord prealabil   

                28. Taxa specială pentru  eliberarea acordului prealabil de amplasare/ 

acces în zona drumurilor comunale/străzi/drumuri de exploataţie agricolă din 

comuna Nuşeni pentru persoanele juridice – 53 lei/acord prealabil  

               29. Taxa specială pentru  eliberarea autorizaţiei de amplasare şi/sau 

acces în zona drumurilor comunale/străzi/drumuri de exploataţie agricolă din 

comuna Nuşeni  pentru persoanele fizice – 57 lei/autorizaţie. 

               30. Taxa specială pentru  eliberarea autorizaţiei de amplasare şi/sau 

acces în zona drumurilor comunale/străzi/drumuri de exploataţie agricolă din 

comuna Nuşeni  pentru persoanele juridice – 114 lei/autorizaţie. 

              31. Taxă specială pentru înregistrarea/radiere mijloace de transport .în 

aceiaşi zi – 50 lei/dosar. 

              32. Taxa specială pentru folosirea căminelor culturale din comuna 

NUSENI pentru desfăşurarea majoratului şi revelionului  – 350 lei/eveniment.” 

        ART.II Se modifică pct.1 din Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului local al 

comunei Nuşeni nr.110 din 22.10.2021 privind stabilirea taxelor speciale, 

datorate de persoanele fizice şi juridice din comuna NUȘENI, în anul 2022 şi va 

avea următorul cuprins: 

         ,,1. Taxa specială pentru folosirea caminelor culturale din comuna NUȘENI 

– pentru nunţi – 1500 lei/eveniment”. 

       ART.III Se modifică pct.2 din Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului local al 

comunei Nuşeni nr.110 din 22.10.2021 privind stabilirea taxelor speciale, 

datorate de persoanele fizice şi juridice din comuna NUȘENI, în anul 2022 şi va 

avea următorul cuprins: 

          ,, ......2 Taxa specială pentru folosirea căminelor culturale din comuna 

NUSENI  pentru manifestări artistice,botezuri şi alte manifestări familiale– 500 

lei/eveniment.” 

        ART.IV Se modifică pct.3 din Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului local al 

comunei Nuşeni nr.110 din 22.10.2021 privind stabilirea taxelor speciale, 

datorate de persoanele fizice şi juridice din comuna NUȘENI, în anul 2022 şi va 

avea următorul cuprins: 

          ,, ......3. Taxa specială pentru folosirea căminelor culturale din comuna 

NUSENI pentru înmormântări– 300 lei/eveniment.” 

       ART.V Se modifică pct.4 din Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului local al 

comunei Nuşeni nr.110 din 22.10.2021 privind stabilirea taxelor speciale, 

datorate de persoanele fizice şi juridice din comuna NUȘENI, în anul 2022 şi va 

avea următorul cuprins: 

         ,, .......4. Taxa specială pentru folosirea căminelor culturale din comuna 

NUSENI pentru  organizare târguri,prezentări,prânzul păştii. – 250 lei/eveniment. 



 
 
 
 

4 

                      Taxa specială pentru închiriere cămine culturale din comuna 

NUSENI,pentru bal– 400 lei/eveniment.” 

       ART. VI Celalalte prevederi din Hotărârea Consiliului local al comunei 

Nuşeni nr.110 din 22.10.2021 privind stabilirea taxelor speciale, datorate de 

persoanele fizice şi juridice din comuna NUȘENI, în anul 2022, rămân 

nemodificate. 

      ART.VII. Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 19.04.2022. 

        ART.VIII. 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.IX. 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.X. 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. 

    ART.XI. 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, 

                            MARINEL ȚOPAN 

                                                                                CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                                   SECRETAR GENERAL                                                                                          

                                                                    ADRIANA-GABRIELA IRIMIEȘ 

  

 

 

Nr.43 

din 19.04.2022. 

I.A.G./4pg./6 ex. 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
     

 ROMÂNIA                                                                     

   JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD                    

        COMUNA  NUȘENI 

          CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂRE 

privind completarea Hotărârii Consiliului local al comunei Nuşeni nr.110 

din 22.10.2021 privind stabilirea taxelor speciale, datorate de persoanele 

fizice şi juridice din comuna NUȘENI, în anul 2022  

 

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

în şedinţă ordinară din data de 31.03.2022, în prezenţa a 11 consilieri 

locali, 

 

          Având în vedere: 

 

- procesul – verbal nr.A.7/865 din 11.02.2022 de afişare a proiectului de 

hotărâre nr.A.7/863 din 11.02.2022, privind completarea Hotărârii 

Consiliului local al comunei Nuşeni nr.110 din 22.10.2021 privind 

stabilirea taxelor speciale, datorate de persoanele fizice şi juridice din 

comuna NUȘENI, în anul 2022, la sediul Primăriei comunei Nușeni  din 

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

- procesul – verbal nr.A.7/1729 din 30.03.2022 de dezafişare a proiectului 

de hotărâre nr. A.7/863 din 11.02.2022 privind completarea Hotărârii 

Consiliului local al comunei Nuşeni nr.110 din 22.10.2021 privind 

stabilirea taxelor speciale, datorate de persoanele fizice şi juridice din 

comuna NUȘENI, în anul 2022; 

- referatul de aprobare a primarului comunei Nușeni, înregistrat cu 

nr.A.7/864  din 11.02.2022; 

- raportul nr.A.7/1730 din 30.03.2022,al biroului financiar-contabil din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Nușeni, întocmit 

de către domnul Bidian Andrei, având funcţia de  inspector asistent, cu 

privire la completarea Hotărârii Consiliului local al comunei Nuşeni 

nr.110 din 22.10.2021 privind stabilirea taxelor speciale, datorate de 

persoanele fizice şi juridice din comuna NUȘENI, în anul 2022; 

- 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.7/100 din 30.03.2022; 

- 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.7/101 din 30.03.2022; 

 



- avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului local 

Nuşeni,juridică  protecţie  socială şi apărarea drepturilor omului, 

înregistrat cu nr.A.7/102 din 30.03.2022; 

 

 

 

 

 

    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

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

3 

            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, 

 
 
 
 
 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 

 

 

           ART.I. După pct.22 din Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului local al 

comunei Nuşeni nr.110 din 22.10.2021 privind stabilirea taxelor speciale, 

datorate de persoanele fizice şi juridice din comuna NUȘENI, în anul 2022, se 

introduc 4 noi puncte 23, 24,25 şi 26 cu următorul cuprins: 

,,.....23. Taxa specială pentru viză anuală pe atestatul de producător agricol– 30 

lei/viză anuală. 

      24.Taxa specială pentru viză anuală pe carnetul de comercializare – 30 

lei/viză anuală. 

       25. Taxă specială pentru eliberarea unui nou certificat de producător agricol, 

în caz de pierdere, furt, deterioare  - 50 lei/atestat; 

      26. Taxă specială pentru eliberarea unui nou carnet de comercializare a 

produselor din sectorul agricol, în caz de pierdere, furt, deterioare  - 50 lei/atestat.” 

       ART.II Celalalte prevederi din Hotărârea Consiliului local al comunei 

Nuşeni nr.110 din 22.10.2021 privind stabilirea taxelor speciale, datorate de 

persoanele fizice şi juridice din comuna NUȘENI, în anul 2022, rămân 

nemodificate. 

      ART.III. Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data adoptării. 

        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. 

     



 
 
 
 

4 

 

 

    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. 

       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, 

                                MARINEL ȚOPAN 

                                                                                   CONTRASEMNEAZĂ , 

                                                                                   SECRETAR GENERAL      

                                                                          ADRIANA-GABRIELA IRIMIEŞ 
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               ROMÂNIA                                                                        

JUDEȚUL BISTRIȚA - NĂSĂUD 

CONSILIUL LOCAL  

COMUNA NUȘENI 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate al Planului Urbanistic 

General al UAT comuna Nuşeni, judetul Bistriţa – Năsăud 

 

 

 

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

12.05.2022 în prezența a11  consilieri locali, 

 

 

 

     Având în vedere: 

 

- referatul de aprobare a primarului comunei Nușeni, înregistrat cu nr.A.7/2143 

din 19.04.2022; 

- raportul nr.A.7/2201 din 26.04.2022 întocmit de către secretarul general al 

commune Nușeni, cu privire la aprobarea prelungirii termenului de valabilitate 

al Planului Urbanistic General al UAT comuna Nuşeni, judetul Bistriţa – 

Năsăud; 

- 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.7/157 

din 11.05.2022; 

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

protecție  socială și apărarea drepturilor omului, înregistrat cu nr.A.7/158 din 

11.05.2022; 

- 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.7/159 din 11.05.2022; 



 

 

 

                          

În conformitate cu: 

- prevederile adresei nr.IVC/8423 din 19.04.2022 cu privire la emiterea avizului 

de prelungire a valabilităţii PUG comuna Nuşeni; 

- prevederile Hotărârii Consiliului local al comunei Nuşeni nr. 21 din 

30.04.2007, privind aprobarea Planului Urbanistic General al comunei Nuşeni; 

- prevederile art. 25 alin. (1), art. 46 alin. (1), alin. (1^3) si alin. (1^8) din Legea 

nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

- prevederile art. 28 alin. (3) din Anexa la Ordinul nr. 233/2016 pentru 

aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind 

amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a 

documentaţiilor de urbanism, cu modificarile si completarile ulterioare; 

- prevederile art. I si art. II din OUG nr. 51/2018 pentru modificarea Legii nr. 

350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi pentru prorogarea 

unor termene, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

          În temeiul prevederilor  art. 129, alin. (1), alin. (2), lit.c), alin. (6), lit. c), art.139 

alin.(3) lit.,,e”, 196, alin. (1), lit. a)  din Ordonanţa de Urgenţă  nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 

 

        Art.1. Se aprobă prelungirea valabilităţii Planului Urbanistic General al UAT 

comuna Nuşeni, judetul Bistriţa-Năsăud, până la data aprobării noii documentaţii, fără a 

depăşi data de 31.12.2023. 

       Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul 

comunei Nuşeni – domnul Mureşan Ioan și secretarl general al comunei Nușeni – doamna 

Irimieș Adriana – Gabriela. 

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

lit.,,e” 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.4. Prezenta hotărâre se comunică de către doamna Irimieș Adriana-Gabriela, care 

ocupă funcția de secretar general al  comunei Nușeni cu: 

 

- Instituţia Prefectului-Judeţul Bistriţa-Năsăud ; 

- Consiliul Județean Bistrița – Năsăud; 

- primarul comunei Nuşeni – domnul Mureșan Ioan. 

 

 

 

                  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

                        AEPAD BALINT 

                                                                             CONTRASEMNEAZĂ , 

                                                                                SECRETAR GENERAL  

                                                                ADRIANA-GABRIELA IRIMIEȘ 
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   ROMÂNIA                                                                            

  JUDEŢUL BISTRIŢA – NĂSĂUD 

 COMUNA NUȘENI  

 CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂRE 

privind alegerea preşedintelui de şedinţă care va conduce şedinţele Consiliului local al 

comunei Nușeni pe o perioadă de 3 luni 

 

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

12.05.2022 în prezenţa a  11 consilieri,  

 

              Având în vedere: 

 

- referatul de aprobare a primarului comunei Nușeni, înregistrat cu nr.A.7/ 2304 

din 27.04.2022; 

- raportul nr.A.7/2392 din 03.05.2022 ,întocmit de către doamna Irimieș 

Adriana-Gabriela, care ocupă funcția de secretar general al comunei Nușeni, 

cu privire la alegerea preşedintelui de şedinţă care va conduce şedinţele 

Consiliului local al comunei Nușeni pe o perioadă de 3 luni; 

- avizul favorabil 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.7/139 

din 11.05.2022; 

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

protecție  socială și apărarea drepturilor omului, înregistrat cu nr.A.7/140 din 

11.05.2022; 

- 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.7/141 din 11.05.2022; 

 

 

    În conformitate cu: 

- prevederile Ordinului Prefectului județului Bistrița – Năsăud nr.280 din 

21.10.2020 privind constatarea îndeplinirii condițiilor legale de constituire a 

Consiliului local al comunei Nușeni; 

- prevederile Încheierii Civilă nr.1182/CC/2020 pronunțată de Judecătoria 

Beclean în Dosarul nr.2882/186/2020, având ca obiect validare mandate 

supleanți în cadrul Consiliului local al comunei Nușeni; 

- prevederile Încheierii Civile a Judecătoriei  Beclean nr. 1122/CC/2020 

privind validarea sau, după caz, invalidarea mandatelor consilierilor locali; 



- prevederile Încheierii Civile nr.1469/CC/2021 pronunțată de Judecătoria 

Beclean în Dosarul nr.3117/186/2021, având ca obiect validare mandate 

supleanți în cadrul Consiliului local al comunei Nușeni 

- prevederile Hotărârii Consiliului local al comunei Nuşeni nr. 18 din 

18.02.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare 

al Consiliului local al comunei Nușeni; 

                În temeiul prevederilor art.123, art.196 alin.(1) lit.,,a”, art.197 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 alege preşedinte de şedinţă domnul consilier local BALINT ARPAD, care 

va conduce şedinţele Consiliului local al comunei Nușeni pe o perioadă de 3 luni, 

începând cu data de  12.05.2022. 

          Art.2 Preşedintele de şedinţă desemnat conform art.1 din prezenta hotărâre va 

îndeplini atribuţiile prevăzute de art.123 alin.(4) din  Ordonanța de Urgență a Guvernului 

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

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

consilier local BALINT ARPAD, desemnat, conform art.1 din prezenta hotărâre. 

           Art.4 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.123 alin.(1) 

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.5  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; 

- domnul consilier local BALINT ARPAD. 

 

                  

                   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

                        ARPAD BALINT 

                                                                                    CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                                   SECRETAR  GENERAL  

 ADRIANA-GABRIELA IRIMIEȘ                                                    
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din  12.05.2022. 
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   ROMÂNIA                                                                                                              

  JUDEŢUL BISTRIŢA – NĂSĂUD 

 COMUNA NUȘENI  

 CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea numărului și a cuantumului burselor școlare, care se vor acorda în 

semestrul II al anului şcolar 2021-2022, elevilor din învățământul preuniversitar de stat, 

din cadrul Şcolii Gimnaziale ,,Dsida Jeno” Viţa 

 

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

31.03.2022 în prezenţa a 11 consilieri,  

 

              Având în vedere: 

 

- referatul de aprobare a primarului comunei Nușeni, înregistrat cu nr.A.7/1432 

din 11.03.2022; 

- raportul nr.A.7/1592 din 21.03.2022,întocmit de către doamna Irimieș 

Adriana-Gabriela, care ocupă funcția de secretar general al comunei Nușeni, 

cu privire la aprobarea numărului și a cuantumului burselor școlare, care se vor 

acorda în semestrul II al anului şcolar 2021-2022, elevilor din învățământul 

preuniversitar de stat, din cadrul Şcolii Gimnaziale ,,Dsida Jeno” Viţa; 

- 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.7/97 din 

30.03.2022; 

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

protecție  socială și apărarea drepturilor omului, înregistrat cu nr.A.7/98 din 

30.03.2022; 

- 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.7/99 din 31.03.2022; 

    În conformitate cu: 

- adresa nr. 2088/15.02.2022 a Şcolii Gimnaziale ,,Dsida Jeno” Viţa cu 

privire la categoria şi numărul burselor şcolare pentru semestrul II al anului 

şcolar 2021-2022; 

- prevederile Hotărârii Guvernului nr.1094/2021 pentru aprobarea 

cuantumului minim al burselor de performanţă, de merit, de studiu şi de 

ajutor social pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat, cu 

frecvenţă, care se acordă în anul şcolar 2021 – 2022; 



- prevederile art.82 şi art.105 alin.(2) din Legea nr.1/2011, Legea educației 

naționale, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi 

sportului privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor 

elevilor din învăţământul preuniversitare de stat nr. 5576/2011, cu 

modificările și completările ulterioare;      

             În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.,,d,,alin.(7) lit.,,a,, art.139 alin.(3) 

lit.,,a”, art.196 alin.(1) lit.,,a”, art.197 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 acordarea în semestrul II al anului școlar 2021-2022 a unui număr de 

3 burse de ajutor social pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat, din din cadrul 

Şcolii Gimnaziale ,,Dsida Jeno” Viţa. 

   Art.2 Se aprobă cuantumul burselor şcolare ce se acorda elevilor din învăţământul 

preuniversitar de stat din cadrul Şcolii Gimnaziale ,,Dsida Jeno” Viţa, în semestrul II al 

anului şcolar 2021- 2022 după cum urmează:  bursa de ajutor social în cuantum de 200 

lei/lună. 

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

Nușeni – domnul Mureșan Ioan și biroul financiar  - contabil din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului comunei Nușeni. 

     Art.4 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 alin.(1) 

lit.,,a” 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.5  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; 

- Şcoala Gimnazială ,,Dsida Jeno” Viţa; 

 

             PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

                   MARINEL ȚOPAN 

                                                                                   CONTRASEMNEAZĂ , 

                                                                                   SECRETAR GENERAL  

 ADRIANA-GABRIELA IRIMIEŞ 

Nr.33 

din 31.03.2022. 

I.A.G./2 pg./5 ex. 

 



 

 

                       

 



    ROMÂNIA                                                                  

  JUDEŢUL BISTRIŢA – NĂSĂUD 

 COMUNA NUȘENI  

 CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgență 

familiilor și persoanaelor care se află în situații de necesitate 

 

 

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

08.06.2022 în prezenţa a 10 consilieri,  

     

              Având în vedere: 

- referatul de aprobare a primarului comunei Nușeni, înregistrat cu 

nr.A.7/2751 din 17.05.2022; 

- raportul nr.A.7/2784 din 19.05.2022 întocmit de secretarul general al 

comunei Nușeni, cu privire la aprobarea Regulamentului de acordare a 

ajutoarelor de urgență familiilor și persoanaelor care se află în situații de 

necessitate; 

- 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.7/163 

din 07.06.2022; 

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

protecție  socială și apărarea drepturilor omului, înregistrat cu nr.A.7/164 din 

07.06.2022; 

- 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.7/165 din 07.06.2022; 

 

    În conformitate cu: 

 

 

- prevederile art.28 alin.(2), alin.(4) şi alin.(5) din Legea nr. 416/2001 privind 

acordarea venitului minim garantat,cu modificările și completările 

ulterioare; 

- prevederile art.41, art.42, art.43, art.44, art.45, art.46, art.47, art.48 din 

Hotărârea Guvernului nr.50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice 



de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat 

cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.9,art.14-art.21, art.129, art.132  din Legea nr.292/2011, 

privind asistența socială, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.7  alin.(3), art.9 alin.(1) din  Legea nr.17/2000, republicată, 

privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- prevederile art.24 din Legea nr.116/2002privind prevenirea şi combaterea 

marginalizării sociale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 

 

 

            În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.d, alin.(7) lit. b, alin.(2) lit.,,b,, alin.(4) 

lit.,,a,,art.139 alin.(3),alit.,,a,, art.196 alin.(1) lit.a, art.197 alin.(1)  din Ordonanța de 

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

completările ulterioare, 

 

 

HOTĂRĂŞTE: 

       

 

 

      Art.1. Se aprobă Regulamentul de acordare a ajutoarelor de urgență familiilor 

și persoanaelor care se află în situații de necesitate. 

      Art.2. Primarul comunei Nuşeni prin dispoziție, va acorda ajutoare de urgență 

în limita fondurilor aprobate cu această destinație, familiilor / persoanelor singure 

cu domiciliul sau reședința în comuna Nuşeni aflate în una din situațiile deosebite 

sau de necesitate stabilite în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre. 

       Art.3. Ajutoarele de urgență se acordă în baza anchetei sociale efectuate de 

compartimentul asistență socială din cadrul Primăria comunei Nuşeni și a actelor 

doveditoare care atestă situațiile deosebite în care se află familiile sau persoanele 

singure. 

       Art.4. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul 

comunei Nușeni – domnul Ioan Mureșan, compartimentul asistenţă socială şi 

biroul financiar – contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

comunei Nușeni. 

        Art.5. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 

alin.(3) lit.,,a,, 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. 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/29731


        Art.6.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; 

- compartimentul asistenţă socială din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Nușeni. 

 

 

 

 

      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

            ARPAD BALINT                                              CONTRASEMNEAZĂ, 

           SECRETAR GENERAL 

                                                                       ADRIANA – GABRIELA IRIMIEȘ                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.54 

din 08.06.2022. 

I.A.G./3 pg./6 ex. 

 



 

 

       ROMÂNIA                                                                

   JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD 

        COMUNA  NUȘENI 

          CONSILIUL LOCAL 

 

HOTĂRÂRE 

privind  rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli  al comunei 

Nușeni,pentru anul 2022 
 

 

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

şedinţă ordinară din data de 19.04.2022 în prezenta a 11 consilieri locali, 

 

          Având în vedere: 

 

- referatul de aprobare a primarului comunei Nușeni, înregistrat cu 

nr.A.7/1945 din 07.04.2022; 

-  raportul de specialitate nr.A.7/2081 din 14.042022,al biroului financiar-

contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Nușeni, 

întocmit de către domnul Boloș Ioan, având funcţia de  inspector principal, 

cu privire la rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al 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.7/109 din 18.04.2022; 

- 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.7/110 din 18.04.2022; 

- avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului local 

Nușeni,juridică  protecție  socială și apărarea drepturilor omului, înregistrat 

cu nr.A.7/ 111 din 18.04.2022; 

 

În conformitate cu: 

 

- prevederile adresei nr. BNG_STZ-1684 din 11.04.2022 a Agenţiei 

Naţionale de Administrare Fiscală, Direcţia Generaă Regională a 

Finanţelor Publice Cluj-Napoca, Administraţia judeţeană a Finanţelor  

Publice Bistriţa – Năsăud, de comunicare a Deciziei nr.4/11.04.2022 

privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor 

defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea de bază a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pentru anul 2022; 

- prevederile art. 2 alin. (1), pct.50-51 şi alin.(2)- alin.(6), art.14 

alin.(6)- alin.(8), art.19 alin.(1), art.20 alin. (1) lit.,,a”, art.25, art.26, 

art.32 alin.(1), alin.(2), art.33 alin.(1)- alin.(5), alin.(7)- alin.(9), 

art.39, art.41, art.42, art.44 alin.(1), art.45, art.46  din Legea  

 



 

 

nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr.317/2021, Legea bugetului de stat pe anul 2022; 

 

         În temeiul prevederilor art.129 alin.(2) lit.b, alin.(4) lit. a, art.139 alin.(3) lit.a, 

art.196 alin.(1) lit.a, art.197 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

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

 

                                                         HOTĂRĂŞTE:  

 

 

Art.1 Se aprobă rectificarea Bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei 

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

hotărâre. 

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

comunei Nușeni, domnul Ioan Mureșan şi biroul financiar contabil din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei Nușeni. 

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

lit.,,a” 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.4 Prezenta hotărâre se comunică de către doamna Irimieș Adriana - Gabriela, 

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

 

- Instituţia Prefectului - judeţului Bistriţa – Năsăud ; 

- primarul comunei Nușeni – domnul Ioan Mureșan; 

- biroul financiar – contabil  din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei Nușeni ; 

- Administrația  Județeană a Finanțelor Publice Bistrița-Năsăud. 

 

 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

                 MARINEL ŢOPAN                                 CONTRASEMNEAZĂ, 

           SECRETAR  GENERAL 

                                                                     ADRIANA – GABRIELA IRIMIEȘ 
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            ROMÂNIA                                                         

JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD 

CONSILIUL LOCAL  

COMUNA NUŞENI 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Regulamentului privind amplasarea construcţiilor, 

instalaţiilor şi panourilor publicitare în zona drumurilor 

comunale/străzi/drumuri de exploataţie agricolă şi stabilirea condiţiilor de acces 

în zona acestora 

 

 

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

13.07.2022 în prezența a 10 consilieri locali, 

     Având în vedere 

- procesul – verbal nr.A.7/2774 din 18.05.2022 de afişare a proiectului de 

hotărâre nr.A.7/2772  din 18.05.2022 privind aprobarea Regulamentului 

privind amplasarea construcţiilor, instalaţiilor şi panourilor publicitare în 

zona drumurilor comunale/străzi/drumuri de exploataţie agricolă şi 

stabilirea condiţiilor de acces în zona acestora, la sediul Primăriei 

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

Bistriţa – Năsăud; 

- procesul – verbal nr.A.7/3450 din 11.07.2022 dezafişare a proiectului de 

hotărâre nr .A.7/2772  din 18.05.2022 privind aprobarea Regulamentului 

privind amplasarea construcţiilor, instalaţiilor şi panourilor publicitare în 

zona drumurilor comunale/străzi/drumuri de exploataţie agricolă şi 

stabilirea condiţiilor de acces în zona acestora; 

- referatul de aprobare a primarului comunei Nușeni, înregistrat cu 

nr.A.7/2773 din 18.05.2022;                

- raportul nr.A.7/3388 din 07.07.2022, întocmit de către secretarul general 

al comunei Nușeni, cu privire la aprobarea Regulamentului privind 

amplasarea construcţiilor, instalaţiilor şi panourilor publicitare în zona, 

drumurilor comunale/străzi/drumuri de exploataţie agricolă şi stabilirea 

condiţiilor de acces în zona acestora; 



- 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.7/196 din 12.07.2022; 

- avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului local 

Nușeni,juridică  protecție  socială și apărarea drepturilor omului, 

înregistrat cu nr.A.7/197 din 12.07.2022; 

- 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.7/198                                                                                                                      

din 12.07.2022; 

 

În conformitate cu: 

 

- prevederile art.46 alin.(2)  din Ordonanţa  Guvernului nr.43/1997, republicată, 

privind regimul drumurilor, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

          În temeiul prevederilor, art.129 alin.(2) lit.,,c, alin.(6) lit.c, art.139 alin.(1) , 

art.196 alin.(1) lit.a, art.197 alin.(1), alin.(2), art.332-art.348 din Ordonanța de 

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

completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

 

 

 

      Art.1 Se aprobă Regulamentul privind amplasarea construcţiilor, instalaţiilor şi 

panourilor publicitare în zona drumurilor comunale/străzi/drumuri de exploataţie 

agricolă din comuna Nuşeni şi stabilirea condiţiilor de acces în zona acestora, 

confom Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

comunei Nușeni, domnul Ioan Mureșan şi biroul financiar contabil din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei Nușeni. 



     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 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. 

 

 

         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

            ARPAD BALINT                                               CONTRASEMNEAZĂ, 

           SECRETAR  GENERAL 

                                                                        ADRIANA – GABRIELA IRIMIEȘ 
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                           ROMÂNIA                                                               

JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD 

CONSILIUL LOCAL  

COMUNA NUŞENI 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de 

investiții    “CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ DE COPII, LOCALITATEA NUȘENI, 

COMUNA NUȘENI, JUDEȚUL BISTRIȚA - NĂSĂUD”   

  

 

 

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

13.07.2022 ,în prezența a 10 consilieri locali, 

 

 

 

 Având în vedere: 

 

 

 

- referatul de aprobare a primarului comunei Nușeni, înregistrat cu 

nr.A.7/3143  din 20.06.2022;              

- raportul nr.A.7/3234 din 28.06.2022 întocmit de către secretarul general al 

comunei Nușeni, cu privire la actualizarea indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul de investiţii ,,Reabilitare Şcoală Gimnazială cu clasele I-

VIII în localitatea Nuşeni, comuna Nuşeni, judeţul Bistriţa - Năsăud”; 

- avizul favorabil de specialitate a Consiliului local Nușeni pentru buget 

finanțe ,urbanism,amenajarea teritoriului și protecția mediului,administrarea 

domeniului public și privat, înregistrat cu nr.A.7/223 din 12.07.2022; 

- avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului local 

Nușeni,juridică  protecție  socială și apărarea drepturilor omului, înregistrat 

cu nr.A.7/224 din 12.07.2022; 

- 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.7/225 din 12.07.2022; 



 

 

 

 

În conformitate cu: 

 

- prevederile  Ordonanței de Urgență a Guernului nr.64/2022 privind ajustarea 

preţurilor şi a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanţate din fonduri 

externe nerambursabile 

- prevederile art.22 din Legea nr.10/1995 privind calitatea în construcții, cu 

modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.44 alin.(1) şi art.45 din Legea nr.273/2006 privind finanţele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;  

 

 

 

 

 În temeiul dispoziţiilor   art. 129 alin. (2) lit. b) și c), art. 139 alin. (3), lit. d), 

art. 196 alin. 1 lit. a) și art. 197 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

  

 

 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 

 

        Art.1. Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului 

de investiții    “CONSTRUIRE GRĂDINIȚĂ DE COPII, LOCALITATEA NUȘENI, 

COMUNA NUȘENI, JUDEȚUL BISTRIȚA - NĂSĂUD” ,conform Anexei nr.1, care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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

primarul  comunei NUȘENI, domnul Mureșan Ioan. 

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

lit.,,d” 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, la secţiunea Monitorul Oficial Local. 

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

comunei NUȘENI, în termenul prevăzut de lege, cu: 



 

- Instituţia Prefectului - județul Bistrița-Năsăud;   

- primarul comunei NUȘENI – domnul Mureșan Ioan; 

- biroul financiar – contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

comunei Nușeni; 

-S.C. TRANS – SIMY S.R.L., cu sediul în comuna Budacu de Jos, sat Jelna, 

nr.98, județul Bistrița – Năsăud. 

 

 

 

          PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, 

             ARPAD BALINT                                            CONTRASEMNEAZĂ, 

           SECRETAR  GENERAL 

                                                                       ADRIANA – GABRIELA IRIMIEȘ 
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ROMÂNIA 

JUDEŢUL BISTRIȚA-NĂSĂUD 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI NUȘENI 

 

Anexa  

la Hotararea Consiliului Local  

al Comunei NUȘENI  

nr.______ din_______ 

 

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

aferenți obiectivului de investiții 

„REABILITARE SI MODERNIZARE DISPENSAR UMAN NUSENI” 

 



 

 

 Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției  

Valoarea totală a investiţiei (cu TVA): 1.829.768,34 lei  

Valoarea totală a investiţiei (fără TVA): 1.482.112,36 lei  

Durata de realizare a proiectului este de 60 luni calendaristice. 

 

Capacităţi:  

 

Tip lucrare: reabilitare și modernizare clădiri publice 

  

Principalii indici ai investitiei 

Suprafata terenului =1281 mp 

Aria construita existenta 260.65 mp 

Aria construita propusa 260.65 mp 

Aria desfasurata existenta 550.00 mp 

Aria desfasurata propusa 550.00 mp 

Aria utila existenta parter 210.09 mp 

Aria utila existenta etaj 205.44 mp 

Aria utila propusa parter 201.97 mp 

Aria utila propusa etaj 214.86 mp 

-Suprafata construita existenta la nivelul parterului este de: 260.65 mp ,pe terenul 

studiat cu suprafata de 1281 mp, rezultand un POT proiectat = 20.34%; 

-Suprafata construita propusa la nivelul parterului este de: 260.65 mp ,pe terenul 

studiat cu suprafata de 1281 mp, rezultand un POT proiectat = 20.34%; 

-Suprafata desfasurata existenta este de 550.00 mp pe terenul studiat cu suprafata 

de 1281 mp rezultand un CUT propus = 0.42 

-Suprafata desfasurata propusa este de 550.00 mp pe terenul studiat cu suprafata 

de 1281 mp rezultand un CUT propus = 0.42 

-Numar de nivele – 2 - P+1E 

-Suprafete dalate propuse= 407 mp 

-Suprafete rampe/scari propuse = 33.42 mp 

-Spatiu verde intretinut propus = 579.93 mp 

 

 

 

Președinte de ședință,                                       Secretar general, 

__________________                                      __________________ 



                      ROMÂNIA                                                            

JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD 

CONSILIUL LOCAL  

COMUNA NUŞENI 

 

HOTĂRÂRE 

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de 

investiții   “REABILITARE SI MODERNIZARE DISPENSAR UMAN NUSENI ”   

  

 

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

13.07.2022 ,în prezența a 10 consilieri locali, 

 

 Având în vedere: 

 

- referatul de aprobare a primarului comunei Nușeni, înregistrat cu 

nr.A.7/3108  din 17.06.2022;            

- raportul nr.A.7/3213 din 24.06.2022 întocmit de către secretarul general al 

comunei Nușeni, cu privire la actualizarea indicatorilor tehnico-economici 

aferenți obiectivului de investiții   “REABILITARE SI MODERNIZARE 

DISPENSAR UMAN NUSENI ” ; 

- avizul favorabil 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.7/220 

din 12.07.2022; 

- avizul favorabil al comisiei de specialitate a Consiliului local 

Nușeni,juridică  protecție  socială și apărarea drepturilor omului, înregistrat 

cu nr.A.7/221 din 12.07.2022; 

- 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.7/222 din 12.07.2022; 

 

În conformitate cu: 

 

- adresa nr.69539/14.06.2022 a Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 

Administrației; 

- prevederile Legii nr.176/2022 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 93/2021 privind instituirea unor măsuri pentru derularea 

Programului naţional de dezvoltare locală etapa a II-a şi pentru modificarea art. 

IV alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2017 pentru modificarea 



şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri 

privind realizarea investiţiilor finanţate din fonduri publice, pentru reglementarea 

unor măsuri referitoare la Programul naţional de dezvoltare locală, precum şi 

pentru modificarea unor acte normative; 

- prevederile art.22 din Legea nr.10/1995, republicată, privind calitatea în 

construcții, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.44 alin.(1) şi art.45 din Legea nr.273/2006 privind finanţele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;  

- prevederile art.1 alin.(2), art.3 lit.c), art.5-7 alin.(1) lit.e), art.8-10 și art.11 din 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului 

Naţional de Dezvoltare Locală, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.10 alin.(4) din Hotărârea Guvernului nr.907/2016 privind etapele 

de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente 

obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările 

şi completările ulterioare;  

- prevederile Ordinului Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 

nr.3434/2017 privind aprobarea listei obiectivelor de investiții și sumele alocate 

acestora pentru județul Bistrița-Năsăud, pentru perioada 2017-2020;  

- prevederile art.1, art.2 lit.c), art.5 lit.e), art.6 alin.(4), art.8 și art.12 alin.(4) din 

Anexa la Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 

nr.1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în 

aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.28/2013 pentru 

aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală, republicat, cu modificările 

şi completările ulterioare;  

- prevederile Contractului de finanțare nr. 1678/09.05.2018 încheiat între 

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Unitatea 

Administrativ-Teritorială Comuna Nușeni, cu modificările şi completările 

ulterioare;  

 

 În temeiul dispoziţiilor   art. 129 alin. (2) lit. b) și c), art. 139 alin. (3), lit. d), 

art. 196 alin. 1 lit. a) și art. 197 alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

  

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1. (1) Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici, aprobați prin 

Hotărârea Consiliului local al comunei Nușeni nr.39/2017, aferenţi obiectivului de 

investiții „REABILITARE SI MODERNIZARE DISPENSAR UMAN NUSENI”, 

conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă finanțarea de la bugetul comunei Nușeni a cheltuielilor care nu 

se finanțează de la bugetul de stat prin Programul Național de Dezvoltare Locală pentru 

obiectivul de investiții prevăzut la art.1, în valoare de 203.991,02 lei (inclusiv TVA). 

 

 



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

lit.,,d” 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. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează  

primarul  comunei NUȘENI - domnul Mureșan Ioan. 

          Art.5 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 www.comunanuseni.ro, la secţiunea Monitorul Oficial 

Local. 

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al 

comunei NUȘENI, în termenul prevăzut de lege, cu: 

 

- Instituţia Prefectului - județul Bistrița-Năsăud;   

- primarului comunei NUȘENI – domnul Mureșan Ioan; 

- biroul financiar – contabil din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

comunei Nușeni. 

 

          PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 

                 ARPAD BALINT                                         CONTRASEMNEAZĂ, 

           SECRETAR  GENERAL 

                                                                       ADRIANA – GABRIELA IRIMIEȘ 
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        ROMÂNIA 

JUDEŢUL BISTRIȚA-NĂSĂUD 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI NUȘENI 

Anexa  

la Hotararea Consiliului Local  

al Comunei NUȘENI  

nr.73  din 13.07.2022. 

 

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

aferenți obiectivului de investiții 

„REABILITARE SI MODERNIZARE DISPENSAR UMAN NUSENI 

 

 Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției  

Valoarea totală a investiţiei (cu TVA): 1.829.768,34 lei  

Valoarea totală a investiţiei (fără TVA): 1.482.112,36 lei  

Durata de realizare a proiectului este de 60 luni calendaristice. 

Capacităţi:  

Tip lucrare: reabilitare și modernizare clădiri publice 

  

Principalii indici ai investitiei 

Suprafata terenului =1281 mp 

Aria construita existenta 260.65 mp 

Aria construita propusa 260.65 mp 

Aria desfasurata existenta 550.00 mp 

Aria desfasurata propusa 550.00 mp 

Aria utila existenta parter 210.09 mp 

Aria utila existenta etaj 205.44 mp 

Aria utila propusa parter 201.97 mp 

Aria utila propusa etaj 214.86 mp 

-Suprafata construita existenta la nivelul parterului este de: 260.65 mp ,pe terenul 

studiat cu suprafata de 1281 mp, rezultand un POT proiectat = 20.34%; 

-Suprafata construita propusa la nivelul parterului este de: 260.65 mp ,pe terenul 

studiat cu suprafata de 1281 mp, rezultand un POT proiectat = 20.34%; 

-Suprafata desfasurata existenta este de 550.00 mp pe terenul studiat cu suprafata 

de 1281 mp rezultand un CUT propus = 0.42 

-Suprafata desfasurata propusa este de 550.00 mp pe terenul studiat cu suprafata 

de 1281 mp rezultand un CUT propus = 0.42 

-Numar de nivele – 2 - P+1E 

-Suprafete dalate propuse= 407 mp 

-Suprafete rampe/scari propuse = 33.42 mp 

-Spatiu verde intretinut propus = 579.93 mp 

 

Președinte de ședință,                                       Secretar general, 

ARPAD BALINT                                      ADRIANA-GABRIELA IRIMIEŞ 
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