
              ROMÂNIA                                                         
  JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD                                         
CONSILIUL LOCAL  AL 
COMUNEI NEGRILESTI                                               
                                                                                        
                                                   
 

 HOTĂRÂRE 
pentru aprobarea contului anual de execuţie bugetară a bugetului local al 

comunei Negrilești  pe anul 2020 
 
 
 

Consiliul local al comunei Negrilesti ,judeţul Bistriţa-Năsăud, întrunit în şedinţă 
ordinară în data de 16 aprilie 2021 în prezenţa unui număr de 11consilieri locali din 
totalul de 11 în funcţie; 
 Având în vedere: 

- referatul de aprobare al primarului comunei Negrilesti, nr. 530 /03.03.2021; 
- raportul de specialitate al doamnei Stir Alina , inspector  principal în cadrul 

aparatului de specialitate al primarului comunei Negrilești, nr. 645/10.03.2021; 
 - avizul favorabil al Comisiei nr.1, 
 - avizul nefavorabil al Comisiei nr.2; 
 - Hotărârea Consiliului local Negrileștinr.7/2020 privind aprobarea bugetului de 
venituri şi cheltuieli al comunei Negrileștipe anul 2020, cu modificările și completările 
ulterioare; 
 - prevederile art. 57 alin. (11) din Legea nr. 273/ 2006 a finanţelor publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - prevederile Legii nr.5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020; 

În temeiul prevederilor art. 129 alin.(2) lit.b), alin. 4 lit.a), art. 139 alin.(1) și 
art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019/03.07.2019 privind Codul administrativ, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
ART.1 Se aprobă contul anual de execuție a bugetului local al comunei 

Negrilești, pe anul 2020, la partea de venituri, astfel:  
a. la secţiunea de funcţionare: 
- prevederi bugetare inițiale 8 347 000 lei; 
- prevederi bugetare definitive 10 014 500 lei; 
- încasări realizate: 5 023 305,61 conform Anexei 1A 
 
b. la secţiunea de dezvoltare: 
- prevederi bugetare inițiale 5 545 000 ei; 
- prevederi bugetare definitive 5 445 000 lei; 
- încasări realizate:1 011 510,27 lei, conform Anexei 1 B 
 
ART. 2 Se aprobă contul anual de execuție a bugetului local al comunei 

Negrilești, pe anul 2020, la partea de cheltuieli, astfel: 



a.la secţiunea de funcţionare: 
- prevederi bugetare inițiale 2 802 000 lei; 
- prevederi bugetare definitive 4 569 500lei; 
- plăți efectuate 2 911 385,56 lei, conform Anexei 2 A 
 
b. la secţiunea  de dezvoltare: 
- prevederi bugetare inițiale 5 675 000 lei; 
- prevederi bugetare definitive 5 575 000 lei; 
- plăți effectuate 1473 265,96 lei, conform Anexei 2 B 
 
ART.3 Anexele 1A  , 1B,2A  si 2B  fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 
ART.4 Hotărârea s-a adoptat cu 10voturi „pentru”, un vot  „împotrivă” şi 

0„abţineri”. 
 
ART.5 Hotărârea se comunică cu: 
-compartimentul financiar-contabil; 
-primarul comunei Negrilești; 
-Instituţia Prefectului-Judeţul Bistriţa-Năsăud. 

 
 
 
 

         Preşedinte de şedinta   ,                                              Contrasemnează,    
              Clapa Gheorghe                                                secretar general al UAT 
                                                                                  Muresan Danuta-Domnica 
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ROMANIA                                                                           
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD                                                                    
COMUNA NEGRILESTI                                                              
CONSILIUL LOCAL                                               
 

Hotărâre 
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Negrilesti pe anul 

2021 
 
 Consiliul local al comunei  Negrilești întrunit în şedinţa ordinară în data de 16 
aprilie 2021 în prezenţa unui număr de 11 consilieri din totalul de 11  în funcţie, 
şedinţa fiind publică; 
 Având în vedere: 

- referatul de aprobare al primarului comunei privind aprobarea bugetului de 
venituri şi cheltuieli al comunei pe anul 2021, în calitate de inițiator, înregistrat sub 
nr. 980/30.03.2021; 

- raportul de specialitate al dnei  Stir Alina; 
 - avizul favorabil  al Comisiei I- Comisia juridică şi administraţie publică locală:  

-avizul favorabil al Comisiei II- Comisia economică si urbanism:; 
-adresa A.J.F.P. Bistrita Nasaud, Biroul Sinteza si Asistenta Elaborarii si 

Executiei Bugetelor Locale  BNG_STZ-1383/18.03.2021 prin care se comunică Decizia 
nr.4/2021 privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate 
din TVA din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale și a sumelor 
defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale, a sumelor defalcate din TVA 
pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor și 
municipiilor destinate finanțării drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu 
handicap grav sau indemnizațiile lunare,3 finanțarea ajutorului pentru încălzirea 
locuinței cu lemne, cărbuni și combustibili petrolieri, pentru plata stimulentelor 
educaționale acordate copiilor din familii defavorizate în scopul stimulării participării 
în învățământul preșcolar, a drepturilor copiilor cu cwerințe educaționale speciale 
integrați în învățământul de masă, a sumelor destinate finanțării serviciilor publice 
comunitare de evidență a persoanelor de sub autoritatea consiliilor locale ale 
comunelor, orașelor și municipiilor, a finanțării creșelor, a sumelor defalcate din TVA 
pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județului, a sumelor defalcate 
din TVA pentru drumuri pe anul 2021 și a estimărilor pentru anii 2022-2024;  

- Hotărârea nr. 29 /26.03.2021 a Consiliului Judeţean Bistrița-Năsăud privind 
repatizarea pe unități administrativ-teritoriale în anul 2021 a fondului la dispoziția CJ 
BN și a cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor localeși din sumele din cotele defalcate din impozitul pe venit 
pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anii 2022-2024. 

-Hotararea Guvernului nr 349/2021 privind alocarea unei sume din Fondul de 
intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru 
unele unităţi administrativ - teritoriale afectate de calamităţile naturale  

 - adresa A.J.F.P. Bistrita Nasaud, Biroul Sinteza si Asistenta Elaborarii si 
Executiei Bugetelor Locale nr. BNG-STZ- 1548 din 2.04.2021  privind repartizarea pe 
trimestre a sumelor alocate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2021 și a 
estimărilor pentru anii 2022-2024; 



- procesul-verbal de afişare  a proiectului bugetului local de venituri şi 
cheltuieli al comunei Negrileștipe anul 2021 la sediul Primăriei, anunţ făcut public şi 
pe www.primariacomuneinegrilesti.ro nr 988/30.03.2021; 

- procesul verbal de dezafisare nr. 1149/15.04.2021 a proiectului de hotarare 
privind adoptarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Negrileşti; 

În conformitate cu: 
- prevederile Hotărârii Consiliului Local nr 15/2020 privind aprobarea taxelor şi 

impozitelor locale pentru anul 2021 pe raza comunei Negrilești; 
- prevederile art.2(1) pct.50,51 şi (2)(6), art.14(6)-(8),art.19 (1), art.20 (1) 

lit.a , art.25, art.26, art.32(1), (2), art.33 (1)-(5),(7)-(9), art.39, art.41, art.42, 
art.44(1), art.45, art.46 și art.58 alin.1 lit.a și b din Legea nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale,cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Legii  nr. 15/2021/08.03.2021 a bugetului de stat pentru anul 
2021; 

- Scrisoarea cadru nr. 462196/18.01.2021 elaborata  de Ministerul Finantelor 
Publice, privind contextual macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor 
de buget pe anul 2021 si a estimarilor pentru anii 2022-2024, precum şi limitele de 
cheltuieli stabilite pe ordonatorii principali de credite. 

În temeiul art.  129 alin.(2) lit.b), alin.(4) lit. a) , art. 139 alin.(3) lit.a)  și art. 
196 alin.(1) lit.a)  din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 
HOTĂRĂŞTE: 

  
ART.1.(1) Se aprobă bugetul general centralizat de venituri şi cheltuieli al 

comunei Negrileștipe anul 2021, la venituri în sumă de 5 740 mii lei la cheltuieli în 
sumă de  7 983 mii lei, conform anexei nr.1 (formular cod 11); 

(2) Aprobarea bugetului general centralizat de venituri şi cheltuieli al comunei 
Negrilești pe anul 2021 s-a făcut cu respectarea prevederilor art.14 alin.7 din Legea 
nr.273/2006, cu modificările şi completările ulterioare.  
 
 ART .2.(1) Se aprobă bugetul local detaliat la venituri pe capitole şi 
subcapitole pe anul 2021 şi estimări pentru anii 2022-2024, la venituri în sumă de    
5 740  mii lei iar la cheltuieli în sumă de  7 983  mii lei,  conform anexei nr.2 
(formular cod 11/01); 

                 (2) Se aprobă bugetul pe titluri de cheltuieli pe capitole, articole şi 
aliniate, pe anul 2021 şi estimări pentru anii 2022-2024 conform Anexei 3 
(formular 11/06) după cum urmează: 

a) secţiunea de funcţionare cu venituri în sumă de 3 418  mii lei şi cheltuieli 
în sumă de 4 275  mii lei; 

   b) secţiunea de dezvoltare cu venituri în sumă de 2 322  mii lei şi cheltuieli 
în sumă de 3 708  mii lei; 

(3) Se aproba utilizarea excedentului din anii precedenti  in suma de 2243 mii 
lei astfel 
     - 857 mii lei se utilizează in sectiunea de functionare păstrându-se destinatia 
 ( H.G nr 554/2020 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia 
Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru unele unităţi 
administrativ - teritoriale afectate de calamităţile naturale ) 



-   1 386 mii lei  se utilizează in sectiunea de dezvoltare 
 

                (4)  Se aprobă utilizarea a  3 708 mii lei din care  1 386 mii lei  din  
excedentului anual al bugetului local al comunei Negrilești pe anul 2020   pentru 
investiții  astfel  
        1.    Modernizarea  infrastructurii  rutiere  in comuna Negrilesti,județul 
 Bistrița-Năsăud                                                                              2460 mii lei 
        2.Construire retea publica de apa uzata menajera in localitatea Negrilesti 
județul  Bistrita-Nasaud                                                                     938  mii lei  
      3.Achizitie  de utilaje pentru dezvoltarea serviciilor de gospodarire comunala la 
nivelul comunei Negrilesti                                                                  280 mii lei 
      4.Reactualizare PUG                                                                     30 mii lei 
 

ART.3. Se aprobă programul de investiţii publice pe grupe de investiţii şi surse 
de finanţare pe anul 2021,  conform anexei nr.4 (formular cod 14); 

 
ART. 4. Se aprobă Programul sectorial de investiții publice conform anexei 

nr.4a ( formular cod 15.01.) 
 
ART.5. Se aprobă fişa obiectivului, proiectului şi categoriei de investiţii 

conform anexelor nr.4/1-4/11(formular cod 15); 
 
ART.6.   Anexele nr.1- 4/11 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

  ART 7. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data aducerii la cunoştinţă publică 
prin afişare la sediul consiliului local şi se publică în Monitorul Oficial Local-
www.primariacomuneinegrilesti.ro;  

 
ART.8. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul 

comunei Negrileşti. 
 
ART.9. Prezenta hotărâre s-a adoptat cu 11 voturi „pentru”, 0„abţineri”, 0 

voturi „împotrivă”. 
 
ART.10. Secretarul general al UAT va comunica prezenta hotărârea cu:  
- Primarul  comunei Negrileşti;  
- Compartimentul financiar-contabil  
- Direcţia Generală a Finanţelor Publice Bistriţa-Năsăud 
- Instituţia Prefectului - judeţul Bistriţa-Năsăud. 

 
 

         Preşedinte de şedinta   ,                                              Contrasemnează,    
              Clapa Gheorghe                                                secretar general al UAT 
                                                                                  Muresan Danuta-Domnica 
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ROMANIA                                                                       
JUDEŢUL  BISTRIŢA-NĂSĂUD                                                                                   
     CONSILIUL LOCAL 
 AL COMUNEI   NEGRILESTI                                                                                                      

 
 HOTĂRÂRE 

privind aprobarea execuţiei bugetului local de venituri şi cheltuieli  a Comunei 
Negrilesti  pe trimestrul I al anului 2021 

 
Consiliul local al comunei  Negrilesti întrunit în şedinţa  ordinara  în data de 16 

aprilie  2021 în prezenţa unui număr de 10 consilieri din totalul de 11 în funcţie, 
şedinţa fiind publică 
Având în vedere 

-raportul de specialitate întocmit de doamna Stir Alina inspector  in cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Negrilesti  

-referatul  de aprobare  al Primarului Comunei Negrileşti privind aprobarea 
bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei  pe trimestrul I al anului 2021; 
 -avizul favorabil  al Comisiei I- Comisia juridică şi administraţie publică locală:  

-avizul favorabil al Comisiei II- Comisia economică si urbanism:; 
 -prevederile Secţinii nr. 4, art. 49, alin. 12, respectiv art. 57, alin 2-1 din 

Legea nr. 273/2006, actualizată a finanţelor publice locale, 
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 Â Ş T E: 
 

 ART.1- Se aprobă contul de   execuţie a Bugetului Local de venituri a  
Comunei Negrilesti pentru trimestrul I al anului 2021,  conform anexei care face 
parte integranta din prezenta hotarare  
 
          ART 2 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 10  voturi „pentru” 0, voturi 
”împotrivă”  0 „abțineri” din 10 consilieri prezenţi 
 
 ART 3 Prezenta hotărâre se comunică: 
- Compartimentul financiar contabil 
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Bistriţa-Năsăud  
- Primarul comunei Negrilesti; 

 
 

         Preşedinte de şedinta   ,                                              Contrasemnează,    
              Clapa Gheorghe                                                secretar general al UAT 
                                                                                  Muresan Danuta-Domnica 
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H O T Ă R Â R E 

Privind   modul de valorificare si   stabilirea pretului  pentru 3908 mc masa lemnoasa din 
fondul forestier proprietatea publica a comunei Negrilesti 

 

 

     Consiliul local al comunei  Negrilesti întrunit în şedinţa  ordinara  în data de 16 aprilie  
2021 în prezenţa unui număr de 10 consilieri din totalul de 11 în funcţie, şedinţa fiind publică 

           Având în vedere : 

       -Referatul de aprobare a    primarului comunei 932 din 29 martie 2021 privind   modul 
de valorificare si   stabilirea pretului  pentru 3908   mc masa lemnoasa din fondul forestier 
proprietatea publica a comunei Negrilesti 

      -referatul nr  990 din 30 martie 2021 privind   modul de valorificare si   stabilirea pretului  
pentru 3908  mc masa lemnoasa din fondul forestier proprietatea publica a comunei 
Negrilesti 

          -adresa cu nr 1666/2021  al Ocolului Silvic Beclean referitoare la valorificarea masei 
lemnoase din fondul forestier  proprietate publică a unităţii administrativ teritorială Negrilesti, 

 -avizul favorabil  al Comisiei I- Comisia juridică şi administraţie publică locală:  
-avizul favorabil al Comisiei II- Comisia economică si urbanism; 

În baza: 

            -  art 20 alin 5,art 45 alin 11,12 din 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; 

În temeiul prevederilor art. 129  alin. (2) lit.a), alin. (30 lit.c), art. 139 alin. (1) și art. 
196 alin.(1) lit.a) din OUG 57/2019/03.07.2019 privind Codul administrativ; 

 



H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

ART.1(1)Se aproba volorificarea a 1233  mc masa lemnoasa pe picior  catre agenti 
economici prin licitatie  cu strigare 

(2) Se aproba  pretul de pornire la licitatie  dupa cum urmeaza 

MASA LEMNOASA PE PICIOR 

 

 

ART 2 Se aproba valorificarea cantitatii de 2675 mc masa lemnoasa fasonata  

catre populatie astfel 

Nr  

crt 

Partida UP ua VOLUM Pret de referinta 
lei/mc 

Pret de pornire a 
licitatie (lei fara TVA) 

1 5890 VIII  56% 1233 109.07 150 

Nr  

crt 

Partida UP ua VOLUM Pret de referinta 
lei/mc 

Pret de valorificare (lei 
fara TVA) 

1 4918 VIII  47B 48A 13 106.38 107 

2 4743 VIII 59C 74 94,96 95 

3 5407 VIII %69A 56 99,77 100 

4 5869 VIII 3 221 71,14 72 

5 5870 VIII 110% 135 86,73 90 

6 5889 VIII 68B 495 67,81 70 

7 5878 VIII 57A% 197 82,06 83 

8 5877 VIII %59B 124 82,10 83 

9 5876 VIII 4A 62 74,03 75 



 

ART.3 Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 8  voturi „pentru” ,2 voturi ”împotrivă”  0 
„abțineri” din 10 consilieri prezenţi 

 

        ART.4 Hotărârea se comunică: 
 -primarul comunei Negrileşti; 

 -Instituţia Prefectului-Judeţul Bistriţa-Năsăud. 

-Ocolul Silvic Beclean 
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              Clapa Gheorghe                                                secretar general al UAT 
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10 5871 VIII %55A 99 62,73 63 

11 4003 VIII 61B 1114 99,80 100 

12 5495 VIII 57B% 5 85,87 86 

13 FP VIII 41-114 80 0,00 50 



 

              R O M Â N I A 
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD 
        COMUNA  NEGRILESTI           
          CONSILIUL LOCAL 
 

H O T Ă R Â R E 
privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local al comunei Negrilești 

 

 Consiliul local al comunei Negrileşti întrunit în şedinţă ordinară în data 16 
aprilie 2021 în prezenţa unui număr de 10 consilieri din totalul de 11 consilieri în 
funcţie, şedinţa fiind publică; 

 Având în vedere: 

- Referatul de aprobare nr. 989 din 30.03.2021 intocmit de către iniţiatorul 
proiectului de hotărâre; 

- Raportul de specialitate  întocmit de către Secretarul general al comunei 
Negrileti  , înregistrat sub nr. 970  din 30.03.2021 

- avizul favorabil  al Comisiei I- Comisia juridică şi administraţie publică locală:  

 Ordinul nr.273/21.10.2020 al Prefectului Judeţului Bistriţa-Năsăud privind 
constatarea îndeplinirii condiţiilor legale de constituire a Consiliului local al comunei 
Negrilești; 

prevederile art.123 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului României 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  

în temeiul art.139 alin.(1) din Ordonanța de urgență a Guvernului României 
nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

 Art.1. – Se alege preşedinte de şedinţă domnul consilier Dan Remus care va 
conduce şedinţele consiliului local pe o perioadă de 3 luni, începând cu luna mai 
2021. 

 

Art.2. Prezenta hotărâre s-a adoptat cu 10 voturi "pentru", 0 "abțineri" și 0 
voturi "împotrivă".  



 
         Art.3. – Secretarul general al comunei Negrilești   va comunica prezenta 
hotărâre. 

- Domnul  Dan Remus; 
- Primarului comunei Negrilești; 
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Bistriţa-Năsăud. 

        

 

 

         Preşedinte de şedinta   ,                                              Contrasemnează,    

              Clapa Gheorghe                                                secretar general al UAT 

                                                                                  Muresan Danuta-Domnica 
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