
ROMANIA 
JUDETUL  BISTRITA-NASAUD 
CONSILIUL  LOCAL AL COMUNEI  NEGRILEȘTI 
Nr 449 din 26.02.2021 
Loc de desfasurare : sediul Primariei comunei  Negrilești sala de sedința 
Presedinte de sedinta : Clapa Gheorghe 
 
                                    MINUTA SEDINŢEI ORDINARE  a 
Consiliului Local Negrilești , convocată prin Dispozitia nr 32/19.01.2021 

de catre Primarul Comunei Negrilești  pentru data de 26.02.2021 orele 8 
 

      La apelul nominal efectuat în cauza se constată  cã la lucrarile 
şedintei s-au prezentat toti consilieri locali în funcție ce formează consiliul 
local. Cvorumul a fost întrunit  legal. 
        Convocarea consilierilor s-a efectuat în scris  prin ridicarea  mapei 
de şedinţă, care conţine materialele înscrise pe proiectele ordinii de zi. 
 La lucrarile sedinței mai participă primarul comunei, d-nul Costin 
Dumitru , d-na Mureșan Dănuța-Domnica  - secretar general  al  
Comunei Negrilești  si delegatul satesc domnul Georgiu Vasile 
 Secretarul comunei aduce la cunoştinta consilierilor locali că sunt 
îndeplinite cerintele alin.(8) din art.136 al Codului administrativ, respectiv  
proiectele de hotărâre de pe ordinea de zi a şedintei ordinare a 
consiliului local sunt însoţite de referatele de aprobare ale primarului, 
rapoartele  compartimentelor  de resort şi avizele cu caracter consultativ 
ale Comisiilor  de specialitate ale Consiliului local, nominalizate de primar 
şi de secretar prin Dispoziția Nr 32/2021 de convocare a şedintei 
ordinare 
                  Înainte de începerea propriu- zisă a lucrarilor şedintei, 
 secretarul  prezintă procesul verbal al sedintei  si se voteaza cu 9 voturi 
pentru si doua abtineri domnii Pugna Ioan si Stir Constantin Alexandru 
Se fac propuneri pentru presedintele se sedinta 
Domnul Pugna Ioan propune pe doamna Motogna Vica 
Domnisoara Pintea  Maria Alina propune pe domnul Clapa Gheorghe.Nu 
mai sunt alte propuneri  
Se supune la  vot in ordinea propunerilor facute si este ales ca 
presedinte care sa conduca sedintele de consiliului local  pe o perioada 
de trei luni domnul Clapa Gheorghe 



Presedintele de sedinta  ales preia conducerea sedintei si supune spre 
aprobare  ordinea de zi 
           Proiect de hotărâre privind  aprobarea de către Consiliul local al 
comunei Negrilesti a achizitionării serviciilor juridice de consultantă,de 
asistenta si de/sau reprezentare in litigiile juridice ale consiliului local sau 
comunei Negrilesti in anul 2021 

Proiect de hotarare privind  aprobarea planului de lucrări de interes 
local, în vederea aplicării art. 6 din Legea nr.416/2001, cu modificările şi 
completările ulterioare 

  Toţi cei 11 consilieri locali  prezenti  votează „pentru”.  
Se da cuvântul domnului primar sa prezinte primul proiect privind  
aprobarea de către Consiliul local al comunei Negrilesti a achizitionării 
serviciilor juridice de consultantă,de asistenta si de/sau reprezentare in 
litigiile juridice ale consiliului local sau comunei Negrilesti in anul 2021 

Acesta este prezentat și susținut de către primarul  comunei în 
calitate de inițiator al proiectului de hotărâre. Se constată că nici un 
consilier nu are formulate amendamente de fond sau formă, de 
asemenea secretarul comunei aduce la cunoştinţă că nici Comisiile de 
specialitate nominalizate pentru întocmirea avizului consultativ nu a 
depus amendamente. 
      Deoarece nu sunt  obiecții pe marginea proiectului, se supune 
plenului Consiliului Local votarea, proiectul fiind aprobat cu 10 voturi 
„pentru“  și o „abținere”( (Știr Constantin ) din totalul de 11 consilieri 
prezenti la sedintă și 11 în funcție. 
      Se va redacta hotărăre în acest sens în forma prezentată, susţinută 
şi aprobată de cãtre consilieri. 
      Se trece la următorul proiect de  hotarare privind  aprobarea planului 
de lucrări de interes local, în vederea aplicării art. 6 din Legea 
nr.416/2001, cu modificările şi completările ulterioare 
Acesta este prezentat și susținut de către primarul  comunei în calitate 
de inițiator al proiectului de hotărâre. Se constată că nici un consilier nu 
are formulate amendamente de fond sau formă.Comisiile de specialitate 
nominalizate pentru întocmirea avizului consultativ nu a depus 
amendamente. 
      Deoarece nu sunt  obiecții pe marginea proiectului, se supune 
plenului Consiliului Local votarea, proiectul fiind aprobat cu 10 voturi 
„pentru“  și  un vot impotrivă (Știr Constantin )din totalul de 11 consilieri 
prezenti la sedintă și 11 în funcție. 



Se trece la diverse .Se inscriu la cuvant domnul Pugna Ioan,Stir 
Constantin Alexandru si Pop Petre 
          Nefiind alte  probleme urgente de rezolvat,  d-nul presedinte de 
sedinta Clapa Gheorghe, declară închise lucrările şedintei ordinare  din 
data de 26.02.2021. 
        Fapt pentru care s-a încheiat Minuta şedintei ordinare, a Consiliului 
Local Negrilesti  în trei  exemplare din care un exemplar se va  afişa la 
sediul unității conform prevederilor legale în vigoare. 
 
   
 
               

Secretar general al UAT  
Muresan Danuța-Domnica 

 
 


