ROMANIA
JUDETUL BISTRITA NASAUD
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
NEGRILESTI
HOTARARE
privind aprobarea alocarii unui sprijin financiar pentru unitatile de cult
din comuna Negrilesti
Consiliul local al comunei Negrilesti,judetul Bistrita Nasaud;
Avand in vedere:
-referatul viceprimarului inregistrat sub nr 1410 din data de 24.06.2010
prin care propune acordarea sprijinului financiar Bisericii Penticostale
Purcarete
-expunerea de motive a primarului inregistrata sub nr.1416 din data de
24.06.2010;
-raportul favorabil al comisiei pentru activitati economico
financiare,s.a ;
-raportul favorabil al comisiei juridice si de disciplina,s.a ;
-raportul favorabil al comisiei invatamant,sanatate
-prevederile Hotararii Consiliului local al comunei Negrilesti nr.7/2010
privind adoptarea bugetului local de venituri si cheltuieli pentru anul 2010 cu
modificarile si completarile ulterioare ;
-cererea Bisericii Penticostale Purcarete privind acordarea unei sume
de bani necesari pentru acoperirea partiala a unor cheltuieli curente de
reparatii a locasului de cult ;
-prevederile Ordonantei Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea unor
forme de sprijin pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase
recunoscute din Romania;
-prevederile Hotararii Guvernului Romaniei nr.313 din 15 martie 2006
privind modificarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor
Ordonantei Guvernului nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin
pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute in Romania;
-prevederile Legii nr.52/2003 privind transparenta decizionala in
administratia publica;
In temeiul prevederilor art.45 alin(1) si art 115 alin(1) lit b din Legea
nr.215/2001 privind administratia publica locala,republicata,
HOTARASTE :
Art.1. Se aproba alocarea sumei de 5.000 lei din bugetul local al
comunei Negrilesti Bisericii Penticostale din localitatea Purcarete pentru
acoperirea unei parti din valoarea cheltuielilor efectuate cu renovarea bisericii
,conform devizului de lucrari anexat .
Art.2. Cu ducerea la indeplinire se incredinteaza ordonatorul principal
de credite si compartimentul financiar contabil din cadrul Primariei Negrilesti.
Art.3.-Aducerea la cunostinta publica a hotararii se face prin afisarea la

sediul Consiliulului local al comunei Negrilesti si publicare in monitorul Oficial
al judetului
Bistrita-Nasaud,prin grija secretarului comunei.
Art.4 -Prezenta hotarare se comunica cu :
-Institutia Prefectului,judetul Bistrita-Nasaud
-primarul comunei –domnul Pugna Ioan;
-compartimentul financiar contabil din cadrul
Negrilesti ;
-Biserica Penticostala din localitatea Purcarete ;

Primariei

Aceasta hotarare a fost adoptata cu 10 voturi, din totalul de 10
consilieri prezenti si un numar de 11 consilieri convocati.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
COSTIN GRIGORE

NR 21/2010
Din 30 iulie 2010

CONTRASEMNEAZA SECRETAR,
MURESAN DANUTA-DOMNICA

ROMÂNIA
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
NEGRILESTI

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru aparatul
de specialitate al primarului comunei Negrileşti incepand cu trimestrul III
al anului 2010
Consiliul local al comunei Negrileşti ,judetul Bistrita-Nasaud;
Având în vedere:
- Nota de fundamentare a primarului comunei Negrileşti;
- referatul secretarului comunei Negrileşti cu privire la iniţierea unui
proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de
funcţii incepand cu trimestrul III al anului 2010;
În baza:
- avizul favorabil primit de la Agentia Nationala a Functionarilor Publici
Bucuresti inregistrat sub nr. nr. nr.488436 din 22,07.2010 .
-prevederilor Hotărârii Consiliului local Negrileşti cu nr.7/2010 privind
aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Negrileşti pentru anul
2010 cu modificările si completările ulterioare;
-prevederilor Hotărârii Consiliului local Negrileşti cu nr.4/2010 pentru
aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Negrileşti pe anul 2010 cu modificările si
completările ulterioare;
-prevederilor art.107 si 112 alin(1) ale Legii nr.188/1999 privind Statutul
funcţionarilor publici,republicată , cu modificările şi completările ulterioare;
-prevederilor art.VI din O.U.G. nr.63/30.06.2010 pentru modificarea si
completarea Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale,precum si
pentru stabilirea unor masuri financiare;
-prevederilor art.XIV alin.(2) din Legea nr.161/2003 privind unele
măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice ,a
funcţiilor publice şi în mediul de afaceri,prevenirea şi sancţionarea corupţiei,cu
modificările şi completările ulterioare;
În temeiul drepturilor conferite de art.36 alin.(1),(2) lit.”a”,alin.(3) lit.”b”
şi art.45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică
locală,republicată,cu modificările şi completările ulterioare:
H O T Ă R Ă Ş T E:
ART.1(1) Se aprobă Organigrama şi Statul de funcţii pentru aparatul
de specialitate al primarului comunei Negrileşti incepand cu trimestrul III al
anului 2010 , conform Anexelor nr.1şi 2 .
(2) Anexele 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2 Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei se
încredinţează primarul comunei Negrileşti
ART.3 Hotărârea va fi făcută publică prin afişare la sediul Consiliului
local Negrileşti prin grija secretarului comunei.
ART.4 Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării şi se
comunică prin grija secretarului cu:
-Primarul comunei Negrileşti ;
-secretarul comunei Negrileşti;
-Compartimentul financiar-contabil;
-Instituţia Prefectului Judeţul Bistriţa-Năsăud.
Aceasta hotarare a fost adoptata cu 10 voturi, din totalul de 10 consilieri
prezenti si un numar de 11 consilieri convocati.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
COSTIN GRIGORE

NR 22/2010
Din 30 iulie 2010

CONTRASEMNEAZA SECRETAR,
MURESAN DANUTA-DOMNICA

ROMANIA
JUDETUL BISTRITA-NASAUD
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI
NEGRILESTI

HOTARARE
Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai studiului de
fezabilitate pentru investitia,,Bază sportivă ”loc Negrileşti,jud BistriţaNăsăud

Consiliul local al comunei Negrilesti,jud.Bistrita-Nasaud,
Avand in vedere:
-referatul viceprimarului nr 1629 din 27.07.2010 prin care solicita
initierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici pentru investitia ,,Baza Sportiva”
-expunerea de motive nr 1630 din 27.07.2010
a Primarului comunei Negrilesti prin care solicita aprobarea indicatorilor
tehnico-economici pentru investitia ,,Baza Sportiva”
In conformitate cu:
-prevederile art.44,alin (1) din Legea nr 273/2006 privind finantele
publice locale,cu modificarile şi completarile ulterioare;
-raportul favorabil al
comisiei pentru activitati economicofinanciare,s.a ;
-raportul favorabil al comisiei juridice si de disciplina,s.a ;
In temeiul prevederilor art 36 alin(2) lit ,,b”, alin (4) lit,,d” ale art
45,alin(1),art 115,alin(1) lit ,,b”alin(3)si alin (5) din Legea nr 215/2001 privind
administratia publica ,republicata cu modificarile si completarile ulterioare,
HOTĂRAŞTE:
Art.1.Se aproba indicatorii tehnico-economici pentru investitia ,, Baza
Spotiva ” loc Negrileşti,asa cum rezulta din Studiul de fezabilitate,conform
anexei,care face parte integranta din prezenta hotarare .
Art.2 .Finantarea lucrarilor se va face din bugetul local si alte surse
atrase conform legii.
Art.3.Cu ducere la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza
primarul comunei Negrilesti.
Art.4 Prezenta hotarare se comunica cu :
-primarul comunei Negrilesti
-compartimentul financiar contabil ;

-Institutia Prefectului judetul Bistrita Nasaud ;

Această hotărâre a fost adoptata cu un număr de 10 voturi din numărul
total de 10 consilieri prezenti si un numar de 11 consilieri convocati.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
COSTIN GRIGORE

Nr 23/2010
din 30 iulie 2010

CONTRASEMNEAZA SECRETAR,
Muresan Danuta-Domnica

