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 HOTĂRÂRE 
privind abrogarea Hotărârii Consiliului local Șieu Măgheruș nr.44/29.07.2021 privind   
apartenenţa la domeniul public al U.A.T.  Șieu Măgheruș a drumurilor de exploatație 

agricolă,situate în  extravilanul  comunei Șieu Măgheruș,județul Bistrița Năsăud 

           
 Consiliul local al comunei Șieu Măgheruș ,județul Bistrița Năsăud convocat on-line în 

sedință ordinară în data de 30.09.2021; 

Având în vedere: 

-Proiectul de Hotărâre nr.54/23.09.2021 privind abrogarea Hotărârii Consiliului local Șieu 

Măgheruș nr.44/29.07.2021 privind   apartenenţa la domeniul public al U.A.T.  Șieu Măgheruș a  
drumurilor de exploatație agricolă,situate în  extravilanul  comunei Șieu Măgheruș,județul 
Bistrița Năsăud;      

-referatul  de aprobare nr.6695/23.09.2021 intocmit de primarul comunei Șieu Măgheruș; 

            -raportul de specialitate  întocmit de Dan Marinela Dalia secretarul general al UAT Șieu 

Măgheruș înregistrat sub nr.6696 /23 .09.2021; 

 -Adresa Instituției Prefectului județului Bistrița Năsăud nr.IID/18326/02.09.2021 având 

obiect plangere prealabilă împotriva Hotărârii Consiliului local Șieu Măgheruș nr.44/29.07.2021; 

 -prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative; 

 -Avizul  nr.22 / 29.09.2021 al Comisiei de specialitate nr.2 din cadrul Consiliului Local 

Șieu Măgheruș; 
-Avizul  nr.22 /29.09.2021 al Comisiei de specialitate nr.3 din cadrul Consiliul Local Șieu 

Măgheruș; 
          În temeiul   art.196 alin. 1 lit.a  din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul 

administrativ cu modificările și competările ulterioare; 

 

 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 

Art.1.Se abrogă Hotărârea Consiliului Local Șieu Măgheruș nr.44/29.07.2021  privind  
apartenența la domeniul public al comunei Şieu- Măgheruş  , a unor imobile  drumuri de 

exploatație agricolă situate în  extravilanul comunei Șieu Măgheruș,județul Bistrița Năsăud 

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


pentru motivele invocate în plangerea prealabilă emisă de Instituția Prefectului Județului Bistrița 
Năsăud nr.IID/18326/02.09.2021.  

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

Mititean Sorin Aurel –primar. 

           

Art.3. Prezenta hotărâre s-a adoptat de către Consiliul local al comunei Șieu Măgheruș  
on-line  prin e-mail astfel: din totalul de 13 consilieri, prezenți  13 consilieri,  voturi pentru 13, 
abţineri  -  , împotrivă -   . 

Art.4. Prezenta  Hotărâre se comunică prin grija secretarului general al  comunei doamna  
Dan Marinela Dalia cu: 

        -Instituţia Prefectului –județul Bistriţa-Năsăud; 

        -Primarul  comunei Şieu- Măgheruş. 

        -OCPI Bistrița Năsăud.  
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