
                 ROMÂNIA 
JUD BISTRIȚA-NASAUD                                         
CONSILIUL LOCAL AL 
COMUNEI NEGRILEȘTI 
 
 
 

H O T Ă R Â R E 
privind alegerea viceprimarului    comunei  Negrilești 

 
 

Consiliul local al comunei Negrilesti întrunit în şedinţă extraordinară în data de 25 
ianuarie 2021, în prezenţa a 6 consilieri  locali din totalul de 11 în funcţie, şedinţa fiind 
publică; 
  Având în vedere: 

 - Referatul de aprobare  intocmit de către iniţiatorii  proiectului  
-raportul despecialitate inregistrat sub nr 169/21.01.2021 intocmit de secretarul general 

al comunei 
- avizul favorabil nr. 4/2021 al Comisiei nr.1,Comisia juridică şi administraţie publică 

locală: 
- avizul favorabil  nr. 5/2021 al Comisiei nr.2, Comisia economică si urbanism: 
Ordinul nr.273/21.10.2020 al Prefectului Judeţului Bistriţa-Năsăud privind constatarea 

îndeplinirii condițiilor legale de constituire a Consiliului local al  comunei Negrilesti; 
 prevederile Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Consiliului local al 
comunei Negrilești, aprobat prin Hotărârea Consiliului local al comunei Negrilești 
nr.39/2019; 
 în temeiul art .152 şi art.139 alin.(3), alin.(6) din Ordonanța de urgență a Guvernului 
României nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art 1)Se aprobă alegerea domnului consilier  BUGNAR DANIEL-IOAN în calitate de 
viceprimar  al comunei Negrilești. 
 
 Art 2)Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al comunei Negrilești, prin 
vot secret,  cu respectarea art.139 alin.(3), (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului 
României nr.57/2019 privind Codul administrativ, respectiv cu un număr de 6 voturi “pentru” 
. 
 ART 3) Secretarul general, va comunica prezenta hotărâre: 

- Domnului Bugnar Daniel-Ioan; 
- Primarului comunei Negrilești; 
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Bistriţa-Năsăud. 

 
 

Preşedinte de şedinta   ,                                                              Contrasemnează,      
       Pintea Maria-Alina                                                       secretar general al UAT 
                                                                                                            Muresan Danuta-Domnica 
 
 
Nr  1   din 25 ianuarie 2021 



             ROMÂNIA 
JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD                                           
CONSILIUL LOCAL  AL  
COMUNEI  NEGRILESTI 
 

 
Hotărâre 

privind înregistrarea UAT Negrilesti în "Sistemul național electronic de plată online" 
în vederea încasării  online a taxelor și impozitelor locale, utilizând cardul bancar 

 
 
Consiliul local al comunei Negrilesti întrunit în şedinţă ordinară în data de 28 ianuarie 
2021, în prezenţa a 7 consilieri  locali din totalul de 11 în funcţie, şedinţa fiind publică 
 Având în vedere: 

- referatul de aprobare nr. 3318 din 28.12.2020 a primarului comunei în calitate 
de inițiator al proiectului de hotărâre; 

- raportul de specialitate nr. 12/6.01. 2021 al doamnei Stir Alina privind 
utilizarea sistemului de plată online; 

- adresa Instituției Prefectului-Județul Bistrița-Năsăud nr. II B 22458/ 
10.11.2020 privind înrolarea în sistem însoțită de adresa MDLPDA- ; 

- avizul favorabil nr 1/2021 al Comisiei I- Comisia juridică şi administraţie 
publică locală:  

- avizul favorabil nr 2/2021 Comisiei II- Comisia economică si urbanism:   
- prevederile art. 3 din H.G. nr. 1235/6.12.2010 privind Sistemul naţional 

electronic de plată online, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile pct 2.2.3 și 2.2.4 de la Cap. II -  Înregistrarea participanţilor în 

SNEP, din Ordinul nr.168/14/95/19.01.2011 pentru aprobarea Normelor metodologice 
privind Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând 
cardul bancar, cu modificările și completările ulterioare; 

- Ordinul nr. 173/19.01.2020 pentru aprobarea Normelor tehnice privind 
Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul 
bancar, 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), alin. (4) lit. c), art. 139 
alin. (3) și art. 196 alin.(1) lit.a)  din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂȘTE: 
 
 Art. 1 Se aprobă înregistrarea UAT Negrilesti în "Sistemul național electronic 
de plată online" a impozitelor și taxelor locale, utilizând cardul bancar. 
 
 Art. 2 Se aprobă suportarea comisionului aferent plății electronice cu cardul, în 
conformitate cu prevederile art. 10 alin. (2) din H.G. nr. 1235/2010 privind Sistemul 
naţional electronic de plată online, cu modificările și completările ulterioare,  de către:  



   a) plătitor, pentru comisioanele aferente serviciilor de plată percepute de către 
furnizorul său de servicii de plată; 
     b) beneficiarul plăţii, pentru comisioanele aferente serviciilor de plată percepute 
de către furnizorul său de servicii. 
  

Art.3 Cu ducerea la îndeplinire se încredințează primarul comunei Negrilesti și   
doamna Stir Alina  inspector principal . 
  

Art. 4 Hotărârea s-a adoptat cu 7 voturi "pentru", 0 "abțineri" și 0 voturi 
"împotrivă" 

 
 Art. 5 Hotărârea se aduce la cunoștiință publică prin grija secretarului general al 
UAT Negrilesti prin publicare pe site-ul instituției la adresa 
www,primariacomuneinegrilesti.ro- secțiunea Monitorul Oficial Local. 
 
 Art. 6 Hotărârea se comunică cu: 

- Instituția Prefectului-județul Bistrița-Năsăud 
- Primarul comunei Negrilesti; 
- Compartimentul financiar-contabil- doamna Stir Alina; 
- Autoritatea pentru Digitizarea României; 

 
 
 
 

Preşedinte de şedinta   ,                                                        Contrasemnează,      
       Pintea Maria-Alina                                             secretar general al UAT 
                                                                                              Muresan Danuta-Domnica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr  2   din 28  ianuarie 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA                                                         
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CONSILIUL LOCAL  
AL COMUNEI NEGRILESTI                                         

 
 
H O T Ă R Â R E 

privind   aprobarea pretului de referinta  a  masei lemnoase care se va valorifica în anul 2021  
din fondul forestier proprietatea publică a UAT Negrilesti si valorificarea prin vanzare directa 
a lemnului de lucru fasonat  
 

Consiliul local al comunei Negrilesti întrunit în şedinţă ordinară în data de 28 ianuarie 
2021, în prezenţa a 7 consilieri  locali din totalul de 11 în funcţie, şedinţa fiind publică 
   Având în vedere : 
 -adresa  inregistrata sub nr 3081/2020 Ocolului Silvic Beclean referitoare la pretul de 
referinta a masei lemnoase din fondul forestier  proprietate publică a unităţii administrativ 
teritorială Negrilesti; 
 -Referat  de aprobare a primarului comunei, referitoare la necesitatea adoptării de către 
consiliul local a unei hotărâri referitoare la aprobarea pretului de referinta a masei lemnoase în 
anul 2021 din pădurea proprietate publică a comunei, si valorificarea prin vanzare directa a 
lemnului de lucru fasonat 

-HCL nr 32/2017 cu privire  la paza si administrare padurilor proprietatea publică a 
comunei Negrilesti, de către  RNP ROMSILVA RA-Directia Silvica Bistrita-Nasaud ,Ocolul 
Silvic Beclean 

- avizul favorabil nr3/2021  al Comisiei II- Comisia economică si urbanism:   
 În baza:- Hotararea Guvernului nr. 715/5.10.2017 pentru aprobarea Regulamentul de 
valorificarea masei lemnoase din  fondul forestier proprietate publica; 
 - Legea nr.46/2008-Codul Silvic, republicată, cu modificările ulterioare cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

-Hotararea Guvernului nr. 229 /2009 privind reorganizarea Regiei Naţionale a 
Pădurilor - Romsilva şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare, cu modificarile 
si completarile ulterioare; 

  În temeiul prevederilor art. 129 alin.(2) lit.d) și alin.7 lit.d), art. 139 alin.(1) și 
art. 196 alin.(1) lit.a) din OUG 57/2019/3.07.2019 privind Codul administrativ: 
 

 H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art.1.- Se aproba  prețul de referință  a  masei lemnoase care se va valorifica în anul 
2021 din fondul forestier proprietatea publică a UAT Negrilești  conform anexei nr. 1  la 
prezenta hotarare 

 
Art.2.- Se  aproba  valorificarea  prin vanzare directa a lemnului de lucru fasonat cu 

diametru la capatul gros mai mare de 24 cm din partizile constituite in padurile UAT 
Negrilesti de maxim 10mc/an/familie pentru nevoi de baza ale cetatenilor comunei 

 
Art. 3 Hotărârea s-a adoptat cu 7 voturi "pentru", 0 "abțineri" și 0 voturi "împotrivă" 
 
Art.4.- Cu ducerea la îndeplinire a hotărârii se încredinţează primarul comunei şi Şeful 

Ocolului Silvic Beclean 
 



           Art. 5 Hotărârea se comunică cu: 
- Instituția Prefectului-județul Bistrița-Năsăud 
- Primarul comunei Negrilesti; 
- Ocolul Silvic Beclean  

 
 
 
 

Preşedinte de şedinta   ,                                                              Contrasemnează,      
       Pintea Maria-Alina                                                       secretar general al UAT 
                                                                                                            Muresan Danuta-Domnica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr  3   din 28  ianuarie 2021 
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H O T Ă R Â R E 
privind stabilirea salariului de bază pentru funcţiile  publice şi  contractuale din cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei Negrilesti 
  

Consiliul local al comunei Negrilesti întrunit în şedinţă ordinară în data de 28 
ianuarie 2021, în prezenţa a 7 consilieri  locali din totalul de 11 în funcţie, şedinţa fiind 
publică 
              Având în vedere : 
           - referatul de aprobare   înregistrată  sub nr.15  din 6.01.2021 prin care primarul 
comunei Negrilestipropune  stabilirea salariilor  de bază pentru funcţiile publice şi  
contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Negrilesti ; 
          -raportul de cpecialitate al secretarului general  comunei Negrilesti nr. 16 din 6.01.2021 
privind propunerea de stabilire a salariilor  de bază pentru funcţiile publice şi  contractuale din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Negrilesti;  
          - prevederile art 1 art 2 alin(1) lit b),art 6 art 7,art 11,art 38 alin(2) lit b din   Legea  –
cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice ; 
        -prevederile  art 164 alin (1) din Legea nr 52/2003 Codul  muncii 

- avizul favorabil nr 2/2021 al Comisiei I- Comisia juridică şi administraţie 
publică locală:  

- avizul favorabil nr 4/2021 Comisiei II- Comisia economică si urbanism:   
-procesul verbal incheiat cu reprezentatii salariatilor din cadrul Primariei comunei 

Negrilesti 
-HCL nr 39/2020 pentru  aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii al 

personalului din -aparatul  de specialitate al Primarului comunei  Negrilesti  
-OUG nr 226/2020 privind unele măsuri fiscal - bugetare şi pentru modificarea şi 

completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene 
            În conformitate cu  prevederile  art 129 alin(2) lit a) si lit d) alin (7)(12)(14),art. 196 
alin (1) lit a) din  OUG nr 57/2019 privind Codul administrativ, 

 
HOTĂRĂŞTE : 

           Art.1.Începând cu data de 01.01.2021 se stabilesc salariile  de bază pentru funcţiile 
publice şi  contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 
Negrilesti,conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.   
 

Art.2 (1)Contestatiile  cu privire la  stabilirea salariilor de baza se depun in termen de 
20 de zile calandaristice de la data comunicării actului administrativ de stabilire a drepturilor 
salariale la sediul primăriei Negrilesti. 

          (2) Impotriva modului de solutionare a contestatiei functionarul nemultumit  se 
poate adresa instantei de contencios administrativ in termen de 30 zile calendaristice de la 
data comunicării soluţionării contestatiei. 

 



 Art.3.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează  primarul 
comunei Negrilesti, judeţul Bistriţa-Năsăud, biroul financiar-contabil şi secretarul general au 
UAT din  cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Negrilesti.  

 Art.4 De la data adoptării prezentei hotărâri, H.C.L. nr.6/.2018  își încetează 
aplicabilitatea. 

Art. 5 Hotărârea s-a adoptat cu 7 voturi "pentru", 0 "abțineri" și 0 voturi 
"împotrivă" 
            Art. 6 Hotărârea se comunică cu: 

- Instituția Prefectului-județul Bistrița-Năsăud 
- Primarul comunei Negrilesti; 

             - Compartimentul financiar – contabil; 
 

 
 
 
 

Preşedinte de şedinta   ,                                                     Contrasemnează,      
       Pintea Maria-Alina                                                  secretar general al UAT 
                                                                                                Muresan Danuta-Domnica 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nr  4   din 28  ianuarie 2021 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


