ROMANIA
JUDETUL BISTRITA-NASAUD
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI NEGRILEȘTI
Loc de desfasurare : sediul Primariei comunei Negrilești sala de sedința
Presedinte de sedinta : Pintea Maria-Alina
PROCES-VERBAL al sedintei ordinare din data de 28.01.2021
La apelul nominal efectuat în cauza se constată cã la lucrarile şedintei s-au
prezentat un numar de 7 consilier locali(absenti Pop Petre,Pugna Ioan,Stir
Constantin,Dan Remus) din cei 11 consilieri 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
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 1/2021 de convocare a
şedintei ordinare
Se prezenta ordinea de zi
1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei anteriore
2. Proiect de hotărâre privind înregistrarea UAT Negrilesti în "Sistemul național
electronic de plată online" în vederea încasării online a taxelor și impozitelor
locale, utilizând cardul bancar
3. Proiect de hotărâre 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
4. Proiect de hotarare privind stabilirea salariului de bază pentru funcţiile publice
şi contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei
Negrilesti
Președintele de ședinţă supune la vot ordinea de zi
și toţi cei sapte
consilieri locali prezenti votează „pentru”.
Înainte de începerea propriu- zisă a lucrarilor şedintei,
secretarul prezintă în plen Procesele verbale al sedintelor anterioare a Consiliului
Local Negrilești din data de 21.12.2020 respectiv 25.01.2021 si nefiind obiectii pe
marginea acestuia, procesele verbale sunt supuse spre aprobare Consiliului local,
fiind aprobate cu sapte voturi “ pentru “ din sapte consilieri prezenţi la şedinţă
Intra in sala domnul Georgiu Vasile delegatul satesc al localități Purcarete

1. Se dă citire proiectului cu nr. 1 de pe ordinea de zi cel referitor la
înregistrarea UAT Negrilesti în "Sistemul național electronic de plată online" în
vederea încasării online a taxelor și impozitelor locale, utilizând cardul bancar
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 7 voturi „pentru“ și 0 voturi „abținere” din
totalul de 7 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 punctul 2 de pe Ordinea de zi referitor la 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
Acesta este prezentat și susținut de către primarul comunei în calitate de
inițiator al proiectului de hotărâre cu propunerea ca pretul de referinta sa nu fie
diminuat cu 30%
Se constată că nici un consilier nu are formulate amendamente de fond sau
formă, Comisiile de specialitate nominalizate pentru întocmirea avizului consultativ nu
au depus amendamente.
Presedintele de sedinta supune la vot art 1 cu modificarea propusa si se aproba cu
sapte voturi „pentru“ și 0 voturi „abținere” din totalul de sapte consilieri prezenti la
sedintă și 11 în funcție
Presedintele de sedinta supune la vot art 2 si se aproba cu sapte voturi „pentru“ și 0
voturi „abținere” din totalul de sapte consilieri prezenti la sedintă și 11 în funcție
Se supune plenului Consiliului Local votarea, proiectul fiind aprobat cu 7 voturi
„pentru“ și 0 voturi „abținere” din totalul de 7 consilieri prezenti la sedintă și 11 în
funcție
Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi referitor la privind stabilirea salariului
de bază pentru funcţiile publice şi contractuale din cadrul aparatului de specialitate
al primarului comunei Negrilesti:
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 sapte voturi „pentru“ și 0 voturi „abținere”
din totalul de 7 consilieri prezenti la sedintă și 11 în funcție.
Se va redacta hotărăre în acest sens în forma prezentată, susţinuta şi aprobată
de cãtre consilieri locali.
Intra in sala domnul Dan Remus dupa adoptarea proiectelor de hotarare
Diverse
Domnul primar prezinta adresa nr 1009/SA/27.01.2021 primita de la Ocolul silvic
prin care se solicita casarea a cantitatii de lemne ce nu mai pot fi valorificate din
trei partide respectiv pe Valea Purcaretului sunt 27 mp din 2015 este lemn doborat

care este putred si daca nu se caseaza se va trece in sumar,La coltul malului trebuie
casat vazut daca se poate da cu titlu gratuit la biserici ce este bun sau daca sunt alte
propuneri
Doamna Motogna Vica propune a se da la dispensar
Domnul primar daca se doreste da,in partida de la Breaza mai sunt 38 mc lemn de
molid putred.
Se supune la vot si se aproba in unanimitate
Intra in sala domnul Pugna Ioan.
Domnul primar prezinta raportul
privind activitatea asistentilor personali la
persoanelor cu handicap pe semestrul II al anului 2020.
Intra in sala domnul Pop Petre.
Domnul primar prezenta oferta pentru puntea de la dispensar 126 mii lei si
aproximativ 40-50 mii lei proiectarea
Domnul Pugna Ioan intreaba secretarului comunei daca dispozitiile si hotararile
sunt publicate in monitorul local
Secretarul primarie informeaza ca sunt publicate o parte din ele pe site-ul
primariei www.primariacomuneinegrilesti.ro la sectiunea Monitorul local si momentan
sunt doua proiecte afisate pentru dezbatere publica
Domnul Pugna Ioan pana la 30 octombrie trebuia aprobat pretul de referinta
acum suntem in februarie ,noi avem un contract de administrare la art 3 scrie ca BVC
intocmit de prestator se intocmeste pana la 1 decembrie .Nu pot intocmi BVC-ul daca
nu au pretul e referinta apoi in decembrie vine bugetul Noi nu avem de 4 ani BVC
Domnul Pugna Ioan solicita ca la sedinta urmatoare secretarul primariei sa prezinte
hotararile ce au fost adoptate cu privire la BVC.
Doamna Chedea Maria incepe perioada de plata a impozitelor sa nu fie oamenii
conditionati la eliberarea unei adeverinte de plata impozitului sau a taxei de
salubrizare .
Domnul primar arata ca nici pana acum cetatenii nu au fost conditionati de plata
impozitului.
Domnul Rodila Ioan sa se curete strazile nu se poate urca cu masina sa se puna o
cupa de balastru.
Domnul Pop Petre referitor la drumul de la cimitir a se avea in vedere mai ales in
perioada cand sunt inmormantari.
Nefiind alte probleme d-mnisoara Pintea Maria-Alina presedinte de sedinta,
declară închise lucrările şedintei ordinare din data de 28.01.2021.
Fapt pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal

Presedinte de sedinta
Pintea Maria-Alina
Secretar general al UAT
Muresan Danuța-Domnica

Proces-verbal al sedintei extraordinare din 25.01.2021
Sedinta a fost convocata la solicitarea domnilor consilieri Bugnar Daniel-Ioan,Dan
Remus,Motogna Vasile si domnisoara Pintea Maria-Alina in temeiul dispozitiilor ar 133 alin( 2) lit (b
art 134 alin( 1 )lit (b) coroborat cu alin (3) lit b) din OU nr57/2019 privind Codul administrativ in
sedință extraordinară pe data de 25 ianuarie 2021 ora 8,30 .
La lucrarile sedintei participa 11 consilieri,primarul comunei domnul Costin Dumitru
,secretarul general al UAT si delegatul satesc al cetatenilor din localitatea Purcarete-domnul Georgiu
VasileCvorumul a fost întrunit legal.
Convocarea consilierilor locali s-a efectuat in scris prin ridicarea mapei de sedinta care
contine materialele inscrise pe proiectul ordinii de zi de la secretariatul primariei
Secretarul general al primariei inmanaeaza domnilor consilieri model buletin de vot si avizele
comisiilor ,aduce la cunostinta consiliului art 152 alin (2) si art 139 alin 8-10

Domnul Pugna Ioan in conformitate cu art 137(5) Consilierul local care nu poate lua
parte la şedinţă este obligat să aducă această situaţie la cunoştinţa secretarului general al
unităţii/subdiviziunii administrativ – teritoriale intreaba secretarul comunei daca consilierii
care nu au participat la sedinta extraordinara din data de 21.01.2021 au anuntat.
Secretarul comunei aduce la cunostinta consiliuluilocal ca nu ia fost adus la cunostinta
faptul ca nu vor participa la sedința
Prezentarea ordinii de zi a lucrarilor sedintei extraordinare este facută de domnișoara Pintea
Maria-Alina președinte de sedința.
Proiect de hotarare privind alegererea viceprimarului comunei Negrilesti–proiect initiat de
Bugnar Daniel-Ioan,Dan Remus,Motogna Vasile si Pintea Maria Alina
Se supune spre aprobare ordinea de zi si se aprobă cu opt voturi pentru,
un vot impotrivă (Stir Constantin) si doua abtineri (Chedea Maria ,Rodilă Ioan)
Domnisoara Pintea Maria Alina prezinta proiectul de hotarare si solicită domnilor consilieri sa
faca propuneri
Domnul Motogna Vasile propune pe domnul Bugnar Daniel-Ioan
Nu mai sunt alte propuneri .
Secretarul general al UAT inscrie propunerea pe buletinul de vot si multiplica buletinul de vot.
Inmaneaza fiecarui consilier local cate un buletin de vot .Consilierii locali sunt invitati ca pe
rand sa voteze in cabina special amenajata in sala de sedinta.
Domnii consileri Pugna Ioan,Stir Constantin ,Rodila Ioan,Pop Petre si doamna Chedea Maria
parasesc sala de sedința.
In continuare ceilalti consilieri voteaza proiectul de hotarare.In urma numarari voturilor din
urna se constata ca proiectul a fost adoptat cu sase voturi pentru
Domnisoara Pintea Maria-Alina declara inchisa sedinta extraordinara din data de
25.01.2021fapt pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal

Preşedinte de şedinta ,
Pintea Maria-Alina

Secretar general al UAT
Muresan Danuta-Domnica

