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R O M Â N I A 
JUDEŢUL BISTRIŢA NĂSĂUD 
     COMUNA NEGRILESTI 
            P R I M A R 
 
 
 
 

D I S P O Z I Ţ I E 
privind convocarea Consiliului local al comunei Negrilești în şedinţă ordinară,  

în data de 16 aprilie  2021, ora 8 
 

 
Primarul comunei  Negrilesti,având în vedere: 
Ordinul nr.273/21.10.2020 al Prefectului Judeţului Bistriţa-Năsăud privind 

declararea Consiliului local al comuna  Negrilesti ca legal constituit; 
Sentinţa civilă nr. 1100/2020 a Judecătoriei Beclean privind validarea mandatului 

primarului comunei Negrilești; 
prevederile Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului local al 

comunei Negrilești, aprobat prin Hotărârea Consiliului local  nr.39/30.09.2019; 
prevederile art.123, art.124, art.126 și art.152 din Ordonanța de urgență 

nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
în temeiul art.133 alin.(1), art.134 alin.(1) lit.”a”, alin.(3) lit.”a” alin.(5), art.155 

alin.(1) lit.”b” şi art.196 alin.(1) lit.”b” din Ordonanța de urgență a Guvernului României 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
 

D I S P U N E : 
 

ART.1. – Se  convoacă  Consiliul local al comunei Negrilești în şedinţă ordinară, în 
data de 16 aprilie  2021, ora 8 Şedinţa se desfăşoara cu participarea fizică a consilierilor 
locali  în sala de şedinţe a Primăriei Negrilesti, cu ordinea de zi cuprinsă în anexa la 
prezenta dispozitie 

ART.2. – (1) Consilierii locali vor prelua documentele supuse dezbaterii de la 
secretariat. 

                (2) Membrii Consiliului local al comunei Negrilești sunt invitați să 
formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri. 

 
 ART.3.-  Dispoziţia se comunică cu: 

− secretarul general al comunei; 
− Instituţia Prefectului-judeţul Bistriţa-Năsăud. 

 
         

   Primar ,                                             Contrasemneaza pentru legalitate 
       Costin Dumitru                                                  Secretar general al UAT,  
                                                                            Mureșan Dănuța-Domnica 
 
 
 
 
 
Nr. 47  din 9 aprilie  2021 
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ANEXĂ 
la Dispoziția nr.47/ 9 aprilie2021 
a Primarului  comunei Negrilești  

 
 
 

PROIECTUL ORDINII DE ZI  
A ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 16.04.2021 

 
1. Proiect de hotărâre privind  aprobarea contului anual de execuţie bugetară 
a bugetului local al comunei Negrilești  pe anul 2020 
                -initiator primarul comunei Negrilesti 
 Comisii sesizate pentru aviz: I.Comisia juridică şi administraţie publică locală:     

                      II.Comisia economică si urbanism 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 
comunei Negrilesti pe anul 2021 
          -initiator primarul comunei Negrilesti 
 Comisii sesizate pentru aviz: I.Comisia juridică şi administraţie publică locală:     

                     II.Comisia economică si urbanism 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local de venituri 

şi cheltuieli  a Comunei Negrilesti  pe trimestrul I al anului 2021 
                -initiator primarul comunei Negrilesti 
 Comisii sesizate pentru aviz: I.Comisia juridică şi administraţie publică locală:     

                     II.Comisia economică si urbanism 
4. Proiect de hotărâre privind   modul de valorificare si   stabilirea pretului  
pentru 3908 mc masa lemnoasa din fondul forestier proprietatea publica a 
comunei Negrilesti 
                -initiator primarul comunei Negrilesti 
 Comisii sesizate pentru aviz: I.Comisia juridică şi administraţie publică locală:     

                      II.Comisia economică si urbanism 
 5. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului 
local al comunei Negrilești 

-initiator primarul comunei Negrilesti 
  Comisii sesizate pentru aviz: I.Comisia juridică şi administraţie publică locală          
6.Diverse  

 
 
 
 
 

SECRETAR GENERAL AL UAT, 
Mureșan Dănuța-Domnica 


