
                 ROMÂNIA 

JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD 

PRIMĂRIA COMUNEI FELDRU 

 

DISPOZIȚIE 

privind convocarea CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI FELDRU, în ședință ordinară, în data 

de 21.12.2021, ora 10ºº care se va desfășura prin mijloace electronice (Publicarea pe site-ul 

www.feldru.ro, pe adresele de mail a primarului, viceprimarului, consilierilor locali precum pe 

whatsapp și SMS) convocată la inițiativa Primarului. 

 

PRIMARUL COMUNEI FELDRU 

 

Având în vedere: 

         - Decretul Președintelui României nr. 195 din 18.03.2020. 

         - Dispozițiile art. 134 pct.4 și art. 196, alin. 1, lit. „b„ din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

României nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; 

  

DISPUN: 

 

         Art. 1. – Se convoacă, în ședință ordinară, Consiliul Local al comunei Feldru, în data de 

21.12.2021, ora 10ºº care se va desfășura prin mijloace electronice (Publicarea pe site-ul 

www.feldru.ro, pe adresele de mail a primarului, viceprimarului, consilierilor locali precum pe 

whatsapp și SMS) convocată la inițiativa Primarului 

 

ORDINII DE ZI: 

 

          Art.1. Prezentarea și dezbaterea proiectelor de hotărâri prevăzute pe ordinea de zi, prezentată 

în anexa, care face parte integrantă din prezenta dispoziție. 

          Art. 2. – Materialele ordinii de zi sunt puse la dispoziția consilierilor locali ai Consiliului Local 

al Comunei Feldru în format electronic. 

          Art. 3. – Cu privire la proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi, se pot formula și depune 

amendamente în condițiile art. 138, alin. 12 din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 

57/2019 privind Codul Administrativ. 

          Art. 4. – Prezenta dispziție se aduce la cunoștință publică prin grija secretarului comunei și se 

va transmite prin intermediul secretarului consiliului local, către: 

               - Instituția Prefectului Județului Bistrița-Năsăud; 

              - Consilierii locali; 

              - Compartimentul relații cu publicul și informații publice; 

              - Media locală; 

 

            PRIMAR                                                                          Contrasemnează 

  ȚIOLAN GRIGORE                                                SECRETAR GENERAL AL COMUNEI      

                                                                                               BEȘUȚIU GAVRILĂ 

    

Nr. 251 din 16.12.2021 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.feldru.ro/
http://www.feldru.ro/


           ROMÂNIA                                                                                           Anexa nr. 1 

JUDEŢUL BISTRIŢA NĂSĂUD 

PRIMĂRIA COMUNEI FELDRU 

 

 

 

 

 

 

ORDINE DE ZI 

Ședință ordinară a Consiliului Local Feldru 

din 21.12.2021 

 

 

         1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al primăriei 

comunei Feldru pe anul 2021. 

              - iniţiator: Primarul comunei Feldru; 

         2. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii nr. 3 din 22.01.2020 cu privire la 

aprobarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare în 

Comuna Feldru și instituirea taxei speciale de salubrizare pentru anul 2022. 

              - iniţiator: Primarul comunei Feldru; 

         3. Proiect de hotărâre privind salarizarea personalului din aparatul de specialitate al 

primarului comunei Feldru pe anul 2022. 

              - iniţiator: Primarul comunei Feldru; 

 

 

 

 

 

Întocmit, 

Secretar general al comunei 

Beșuțiu Gavrilă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           ROMÂNIA 

JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD 

 CONSILIUL LOCAL FELDRU                                                            

    Nr. 11738 din 16.12.2021 

CONVOCATOR 

 

         În conformitate cu Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ se convoacă în ședință extraordinară pentru data de 21.12.2021 la ora 10ºº, care se va 

desfășura prin mijloace electronice (Publicarea pe site-ul www.feldru.ro, pe adresele de mail a 

primarului, viceprimarului, consilierilor locali precum pe whatsapp și SMS) convocată la inițiativa 

Primarului care va avea următoarea ordine de zi: 

          

         1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al primăriei 

comunei Feldru pe anul 2021. 

         2. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii nr. 3 din 22.01.2020 cu privire la 

aprobarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare în 

Comuna Feldru și instituirea taxei speciale de salubrizare pentru anul 2022. 

         3. Proiect de hotărâre privind salarizarea personalului din aparatul de specialitate al 

primarului comunei Feldru pe anul 2022. 

         4. Diverse. 

              Proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Feldru, asupra cărora vă invităm să 

formulați și depuneți amendamente - dacă este cazul -  este atasat în formă electronică.  

 

 

1. Domnul ANI IOAN  

 2. Doamna BEȘUŢIU DOCICA   

 3. Domnul CIFOR SILIVAN  

 4. Doamna CIRA GEORGETA-NICOLETA  

 5. Domnul COSTÎNAȘIU AUREL  

 6. Domnul GIRIGAN ALEXANDRU-FLORIN  

 7. Domnul MARTI ALEXA-OCTAVIAN  

 8. Domnul NEAMȚI DANIEL  

 9. Domnul OPRIȘ IOAN-DAN   

10. Domnul OPREA TRAIAN  

11. Domnul SĂLVAN IOAN-GABRIEL  

12. Domnul SÎNGEORZAN ALEXĂ  

13. Domnul ȘOFRONI ȘTEFAN  

14. Domnul SOMEȘAN PAUL-MARIUS  

15. Domnul SVINȚIU VASILE  

 

PRIMAR, 

Țiolan Grigore 

http://www.feldru.ro/


 

          ROMÂNIA 

JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD 

 CONSILIUL LOCAL FELDRU                                                            

    Nr. 11738 din 16.12.2021 

 

 

 

 

 

 

CONVOCATOR 

 

 

 

         În conformitate cu Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ se covoacă comisia pentru activități economico – financiare, amenajarea 

teritoriului și urbanism, muncă și protecție socială în data de 20.12.2021 la ora 10ºº care se va 

desfășura prin mijloace electronice (Publicarea pe site-ul www.feldru.ro, pe whatsapp) convocată la 

inițiativa Primarului care va avea următoarea ordine de zi: 

 

         1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al primăriei 

comunei Feldru pe anul 2021. 

         2. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii nr. 3 din 22.01.2020 cu privire la 

aprobarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare în 

Comuna Feldru și instituirea taxei speciale de salubrizare pentru anul 2022. 

         3. Proiect de hotărâre privind salarizarea personalului din aparatul de specialitate al 

primarului comunei Feldru pe anul 2022. 

 

1. Domnul ANI IOAN  

2. Doamna CIRA GEORGETA-NICOLETA  

3. Domnul OPRIȘ IOAN-DAN   

4. Domnul SĂLVAN IOAN-GABRIEL  

5. Domnul SÎNGEORZAN ALEXĂ  

 

Notă: Pentru prezența pe comisii de specialitate sunați la telefonul secretarului general al 

comunei Feldru nr. 0766 404 682.  

 

 

 

 

 

 

                                              SECRETAR GENERAL  

                                                  Beșuțiu Gavrilă 

 

 

 

 
 

 

http://www.feldru.ro/


                ROMÂNIA 

JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD 

 CONSILIUL LOCAL FELDRU 

 

 

 

DOMNUL PRIMAR ȚIOLAN GRIGORE 

 

INVITAȚIE 

         În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019 Codul administrativ, vă invităm la ședinţa 

ordinară pentru data de 21.12.2021, ora 10ºº care se va desfășura va desfășura on-line și va avea 

următoarea ordine de zi: 

 

ORDINE DE ZI: 

         1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al primăriei 

comunei Feldru pe anul 2021. 

         2. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii nr. 3 din 22.01.2020 cu privire la 

aprobarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare în 

Comuna Feldru și instituirea taxei speciale de salubrizare pentru anul 2022. 

         3. Proiect de hotărâre privind salarizarea personalului din aparatul de specialitate al 

primarului comunei Feldru pe anul 2022. 

 

 

                        SECRETAR GENERAL 

                              Beșuțiu Gavrilă 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                ROMÂNIA 

JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD 

 CONSILIUL LOCAL FELDRU 

 

 

 

DOAMNA  CONSILIER BEȘUȚIU DOCICA 

 

INVITAȚIE 

         În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019 Codul administrativ, vă invităm la ședinţa 

ordinară pentru data de 21.12.2021, ora 10ºº care se va desfășura va desfășura on-line și va avea 

următoarea ordine de zi: 

 

ORDINE DE ZI: 

 

         1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al primăriei 

comunei Feldru pe anul 2021. 

         2. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii nr. 3 din 22.01.2020 cu privire la 

aprobarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare în 

Comuna Feldru și instituirea taxei speciale de salubrizare pentru anul 2022. 

         3. Proiect de hotărâre privind salarizarea personalului din aparatul de specialitate al 

primarului comunei Feldru pe anul 2022. 

 

 

                        SECRETAR GENERAL 

                              Beșuțiu Gavrilă 

 

 

 

 

 

 



                ROMÂNIA 

JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD 

 CONSILIUL LOCAL FELDRU 

 

 

 

DOMNUL CONSILIER CIFOR SILIVAN 

 

INVITAȚIE 

         În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019 Codul administrativ, vă invităm la ședinţa 

ordinară pentru data de 21.12.2021, ora 10ºº  care se va desfășura va desfășura on-line și va avea 

următoarea ordine de zi: 

 

ORDINE DE ZI: 

         1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al primăriei 

comunei Feldru pe anul 2021. 

         2. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii nr. 3 din 22.01.2020 cu privire la 

aprobarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare în 

Comuna Feldru și instituirea taxei speciale de salubrizare pentru anul 2022. 

         3. Proiect de hotărâre privind salarizarea personalului din aparatul de specialitate al 

primarului comunei Feldru pe anul 2022. 

 

 

 

                        SECRETAR GENERAL 

                              Beșuțiu Gavrilă 

 

 

 

 

 

 

 



                ROMÂNIA 

JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD 

 CONSILIUL LOCAL FELDRU 

 

 

 

DOAMNA CONSILIER CIRA GEORGETA-NICOLETA 

 

INVITAȚIE 

 

         În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019 Codul administrativ, vă invităm la ședinţa 

ordinară pentru data de 21.12.2021, ora 10ºº care se va desfășura va desfășura on-line și va avea 

următoarea ordine de zi: 

ORDINE DE ZI: 

         1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al primăriei 

comunei Feldru pe anul 2021. 

         2. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii nr. 3 din 22.01.2020 cu privire la 

aprobarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare în 

Comuna Feldru și instituirea taxei speciale de salubrizare pentru anul 2022. 

         3. Proiect de hotărâre privind salarizarea personalului din aparatul de specialitate al 

primarului comunei Feldru pe anul 2022. 

 

 

                        SECRETAR GENERAL 

                              Beșuțiu Gavrilă 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

                ROMÂNIA 

JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD 

 CONSILIUL LOCAL FELDRU 

 

 

 

DOMNUL CONSILIER COSTÎNAȘIU AUREL 

 

         În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019 Codul administrativ, vă invităm la ședinţa 

ordinară pentru data de 21.12.2021, ora 10ºº care se va desfășura va desfășura on-line și va avea 

următoarea ordine de zi: 

 

ORDINE DE ZI: 

         1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al primăriei 

comunei Feldru pe anul 2021. 

         2. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii nr. 3 din 22.01.2020 cu privire la 

aprobarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare în 

Comuna Feldru și instituirea taxei speciale de salubrizare pentru anul 2022. 

         3. Proiect de hotărâre privind salarizarea personalului din aparatul de specialitate al 

primarului comunei Feldru pe anul 2022. 

 

 

                        SECRETAR GENERAL 

                              Beșuțiu Gavrilă 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                ROMÂNIA 

JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD 

 CONSILIUL LOCAL FELDRU 

 

 

 

DOMNUL CONSILIER GIRIGAN ALEXANDRU-FLORIN 

 

INVITAȚIE 

         În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019 Codul administrativ, vă invităm la ședinţa 

ordinară pentru data de 21.12.2021, ora 10ºº  care se va desfășura va desfășura on-line și va avea 

următoarea ordine de zi: 

 

ORDINE DE ZI: 

         1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al primăriei 

comunei Feldru pe anul 2021. 

         2. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii nr. 3 din 22.01.2020 cu privire la 

aprobarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare în 

Comuna Feldru și instituirea taxei speciale de salubrizare pentru anul 2022. 

         3. Proiect de hotărâre privind salarizarea personalului din aparatul de specialitate al 

primarului comunei Feldru pe anul 2022. 

 

 

                        SECRETAR GENERAL 

                              Beșuțiu Gavrilă 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

                ROMÂNIA 

JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD 

 CONSILIUL LOCAL FELDRU 

 

 

 

DOMNUL CONSILIER MARTI ALEXĂ-OCTAVIAN 

 

INVITAȚIE 

         În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019 Codul administrativ, vă invităm la ședinţa 

ordinară pentru data de 21.12.2021, ora 10ºº care se va desfășura va desfășura on-line și va avea 

următoarea ordine de zi: 

 

ORDINE DE ZI: 

         1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al primăriei 

comunei Feldru pe anul 2021. 

         2. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii nr. 3 din 22.01.2020 cu privire la 

aprobarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare în 

Comuna Feldru și instituirea taxei speciale de salubrizare pentru anul 2022. 

         3. Proiect de hotărâre privind salarizarea personalului din aparatul de specialitate al 

primarului comunei Feldru pe anul 2022. 

 

 

 

                        SECRETAR GENERAL 

                              Beșuțiu Gavrilă 

 

 

 

 



 

 

 

                ROMÂNIA 

JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD 

 CONSILIUL LOCAL FELDRU 

 

 

 

DOMNUL CONSILIER NEAMȚI DANIEL 

 

INVITAȚIE 

         În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019 Codul administrativ, vă invităm la ședinţa 

ordinară pentru data de 21.12.2021, ora 10ºº  care se va desfășura va desfășura on-line și va avea 

următoarea ordine de zi: 

 

ORDINE DE ZI: 

         1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al primăriei 

comunei Feldru pe anul 2021. 

         2. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii nr. 3 din 22.01.2020 cu privire la 

aprobarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare în 

Comuna Feldru și instituirea taxei speciale de salubrizare pentru anul 2022. 

         3. Proiect de hotărâre privind salarizarea personalului din aparatul de specialitate al 

primarului comunei Feldru pe anul 2022. 

 

 

 

                        SECRETAR GENERAL 

                              Beșuțiu Gavrilă 

 

 

 

 



 

 

 

                ROMÂNIA 

JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD 

 CONSILIUL LOCAL FELDRU 

 

 

 

 

DOMNUL CONSILIER OPRIȘ IOAN-DAN 

 

INVITAȚIE 

         În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019 Codul administrativ, vă invităm la ședinţa 

ordinară pentru data de 21.12.2021, ora 10ºº  care se va desfășura va desfășura on-line și va avea 

următoarea ordine de zi: 

 

ORDINE DE ZI: 

         1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al primăriei 

comunei Feldru pe anul 2021. 

         2. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii nr. 3 din 22.01.2020 cu privire la 

aprobarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare în 

Comuna Feldru și instituirea taxei speciale de salubrizare pentru anul 2022. 

         3. Proiect de hotărâre privind salarizarea personalului din aparatul de specialitate al 

primarului comunei Feldru pe anul 2022. 

 

 

                        SECRETAR GENERAL 

                              Beșuțiu Gavrilă 

 

 

 

 

 



 

 

                ROMÂNIA 

JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD 

 CONSILIUL LOCAL FELDRU 

 

 

 

DOMNUL CONSILIER OPREA TRAIAN 

 

INVITAȚIE 

         În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019 Codul administrativ, vă invităm la ședinţa 

ordinară pentru data de 21.12.2021, ora 10ºº care se va desfășura va desfășura on-line și va avea 

următoarea ordine de zi: 

 

ORDINE DE ZI: 

         1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al primăriei 

comunei Feldru pe anul 2021. 

         2. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii nr. 3 din 22.01.2020 cu privire la 

aprobarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare în 

Comuna Feldru și instituirea taxei speciale de salubrizare pentru anul 2022. 

         3. Proiect de hotărâre privind salarizarea personalului din aparatul de specialitate al 

primarului comunei Feldru pe anul 2022. 

 

 

                        SECRETAR GENERAL 

                              Beșuțiu Gavrilă 

 

 

 

 

 

 



 

 

                ROMÂNIA 

JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD 

 CONSILIUL LOCAL FELDRU 

 

 

 

 

DOMNUL CONSILIER SĂLVAN IOAN-GABRIEL 

 

         În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019 Codul administrativ, vă invităm la ședinţa 

ordinară pentru data de 21.12.2021, ora 10ºº care se va desfășura va desfășura on-line și va avea 

următoarea ordine de zi: 

 

ORDINE DE ZI: 

         1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al primăriei 

comunei Feldru pe anul 2021. 

         2. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii nr. 3 din 22.01.2020 cu privire la 

aprobarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare în 

Comuna Feldru și instituirea taxei speciale de salubrizare pentru anul 2022. 

         3. Proiect de hotărâre privind salarizarea personalului din aparatul de specialitate al 

primarului comunei Feldru pe anul 2022. 

 

 

                        SECRETAR GENERAL 

                              Beșuțiu Gavrilă 

 

 

 

 

 

 



 

                ROMÂNIA 

JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD 

 CONSILIUL LOCAL FELDRU 

 

 

 

DOMNUL CONSILIER SOMEȘAN PAUL-MARIUS 

 

INVITAȚIE 

         În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019 Codul administrativ, vă invităm la ședinţa 

ordinară pentru data de 21.12.2021, ora 10ºº care se va desfășura va desfășura on-line și va avea 

următoarea ordine de zi: 

 

ORDINE DE ZI: 

 

         1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al primăriei 

comunei Feldru pe anul 2021. 

         2. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii nr. 3 din 22.01.2020 cu privire la 

aprobarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare în 

Comuna Feldru și instituirea taxei speciale de salubrizare pentru anul 2022. 

         3. Proiect de hotărâre privind salarizarea personalului din aparatul de specialitate al 

primarului comunei Feldru pe anul 2022. 

 

SECRETAR GENERAL 

Beșuțiu Gavrilă 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

                ROMÂNIA 

JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD 

 CONSILIUL LOCAL FELDRU 

 

 

 

 

 

DOMNUL CONSILIER SVINȚIU VASILE 

 

         În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 57/2019 Codul administrativ, vă invităm la ședinţa 

ordinară pentru data de 21.12.2021, ora 10ºº care se va desfășura va desfășura on-line și va avea 

următoarea ordine de zi: 

 

ORDINE DE ZI: 

 

         1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al primăriei 

comunei Feldru pe anul 2021. 

         2. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii nr. 3 din 22.01.2020 cu privire la 

aprobarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare în 

Comuna Feldru și instituirea taxei speciale de salubrizare pentru anul 2022. 

         3. Proiect de hotărâre privind salarizarea personalului din aparatul de specialitate al 

primarului comunei Feldru pe anul 2022. 

 

 

                        SECRETAR GENERAL 

                              Beșuțiu Gavrilă 

 

 

 

 

 

 

 



             ROMÂNIA 

JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD  

CONSILIUL LOCAL FELDRU 

HOTĂRÂRE 

Privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al  

primăriei comunei Feldru pe anul 2021 

 

          Consiliul Local al Comunei Feldru, întrunit în ședința ordinară, în prezența a 15 

consilieri locali. 

          Având în vedere: 

          Decizia nr. 13 din 14.12.2021 a ANAF Bistrița-Năsăud privind repartizarea pe 

UAT a sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea burselor prevăzute în Legea 

bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/2021 unităților administrativ-teritoriale. 

         Decizia nr. 14 din 14.12.2021 a ANAF Bistrița-Năsăud privind redistribuirea 

sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea drepturilor 

asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav și a indemnizațiilor lunare, a 

sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată necesare acordării stimulentului 

educațional prevăzut de Legea nr. 248/2015 în anul 2021 între unitățile administrativ 

teritoriale. 

         Prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1264 din 17.12.2021 privind 

alocarea unei sume din fondul de rezervă bugetată la dispoziția Guvernului, prevăzut 

în bugetul de stat pe anul 2021 pentru unele unități administrativ-teritoriale. 

         Adresa Consilului Ludețean Bistrița-Năsăud nr. 29.331 din 17.12.2021 privind 

repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a fondului la dispoziția Consiliului 

Județean Bistrița-Năsăud pe anul 2021 constituit din cota pe 6% din impozitul pe venit 

încasat suplimentar la bugetul de stat pe anul 2021.     

         Raportul nr. 11739 din 16.12.2021 al compartimentului de resort; 

         Referatul de aprobare nr. 11740 din 16.12.2021 al primarului comunei Feldru; 

         Avizul nr. 11.815 din 20.12.2021 al Comisiei pentru activităţi economico-

financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, muncă şi protecţie socială; 

         În conformitate cu: 

        Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15 din 08.03.2021, publicată în Monitorul 

Oficial al României, parta I, nr. 236 din 09.03.2021. 

         Hotărârea Consiliului Local Feldru nr. 62 din 28.12.2020 privind aprobarea 

impozitelor și taxelor locale în anul 2021. 

        Legea nr. 273 / 2006 privind finanțele publice locale cu modificările și 

completările ulterioare. 

        Prevederile art. 6 din Legea nr. 52/ 2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică. 

        În temeiul art. 129 alin.2, lit. b), alin. 4, lit. a); art.196, alin. (1), lit. a), coroborat 

cu art. 139, alin. (3), lit. a), din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 

 

 

 



HOTĂRĂȘTE  

 

          Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului general consolidat la venituri și la 

cheltuieli conform Anexei nr. 1. care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

          Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul 

Comunei Feldru. 

          Art. 3. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 15 voturi „pentru”, 0 voturi 

,,împotrivă ”, 0 „abțineri” din 15 consilieri prezenţi. 

          Art. 4. Prezenta Hotărâre se aduce la cunoștința publică prin grija secretarului 

Comunei Feldru și se comunică în termen de 10 zile de la adoptare cu: 

               - Instituția Prefectului județului Bistrița-Năsăud; 

               - Direcția Generală a Finanțelor Publice Bistrița-Năsăud; 

               - Trezoreria Năsăud; 

               - Compartiment Financiar-contabil; 

               - Primarul comunei Feldru;  

 

 

         Președinte de ședință,                                Contrasemnează secretar general  

                                                                                                     al comunei, 

              Beșuțiu Docica                                                          Beșuțiu Gavrilă                                                                        

 

 

 

Nr. 75 din 21.12.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           ROMÂNIA 

JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD  

CONSILIUL LOCAL FELDRU 

 

ANEXA nr. 1 la Hotărârea nr. 75 din 21.12.2021 privind rectificarea bugetului 

de venituri şi cheltuieli al primăriei comunei Feldru pe anul 2021 

 
Pe surse de venituri situaţia se prezintă astfel: 

Nr. 

crt. 
Sursa venitului 

Buget 

anterior 

Modificări 

trim. IV 

Buget 

final 

1 0405 Sume din impozitul pe venit 200 40 240 

2 

1102 Sume defalcate din TVA pentru finanţarea 

cheltuielilor descentralizate – se acordă la nivelul 

cheltuielilor 

3191 111 3302 

3 1106 Sume defalcate TVA pentru echilibrare 4588 200 4788 

          

  TOTAL 35747 351 36098 

 

 

Nr. 

crt. 

Sursa cheltuielii Buget 

anterior 

Modificări 

trim. IV 

Buget 

final 

1 Cămine culturale 67.03.07       

  Alte bunuri și servicii 20.01.30 154,00 100 254,00 

          

2 Asistenţă social în caz de invaliditate 68.02       

  Salarii 10.01.01 2045,00 83 2128,00 

  contribuția asiguratorie 10.03.07 47,00 3 50,00 

          

3 Transport rutier 84.02       

  Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 20.01.30 171,00 40 211,00 

          

4 Învăţământ 65.02        

  GRADINIȚĂ CU 3 GRUPE NEPOS 65020301/58.04 2606,00 100 2706,00 

  Burse - finanțe 46,00 25 71,00 

  TOTAL 43726 351 44077 

 

 

 

         Președinte de ședință,                                Contrasemnează secretar general  

                                                                                                     al comunei, 

              Beșuțiu Docica                                                         Beșuțiu Gavrilă                                     

                              

 

 

 

 



          ROMÂNIA 

JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD  

CONSILIUL LOCAL FELDRU 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

Privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al  

primăriei comunei Feldru pe anul 2021 

 

          Primarul Comunei Feldru; 

          Având în vedere: 

          Decizia nr. 13 din 14.12.2021 a ANAF Bistrița-Năsăud privind repartizarea pe 

UAT a sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea burselor prevăzute în Legea 

bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/2021 unităților administrativ-teritoriale. 

         Decizia nr. 14 din 14.12.2021 a ANAF Bistrița-Năsăud privind redistribuirea 

sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea drepturilor 

asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav și a indemnizațiilor lunare, a 

sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată necesare acordării stimulentului 

educațional prevăzut de Legea nr. 248/2015 în anul 2021 între unitățile administrativ 

teritoriale. 

         Prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1264 din 17.12.2021 privind 

alocarea unei sume din fondul de rezervă bugetată la dispoziția Guvernului, prevăzut 

în bugetul de stat pe anul 2021 pentru unele unități administrativ-teritoriale. 

         Adresa Consilului Ludețean Bistrița-Năsăud nr. 29.331 din 17.12.2021 privind 

repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a fondului la dispoziția Consiliului 

Județean Bistrița-Năsăud pe anul 2021 constituit din cota pe 6% din impozitul pe venit 

încasat suplimentar la bugetul de stat pe anul 2021.     

         Raportul nr. 11739 din 16.12.2021 al compartimentului de resort; 

         Referatul de aprobare nr. 11740 din 16.12.2021 al primarului comunei Feldru; 

         În conformitate cu: 

        Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15 din 08.03.2021, publicată în Monitorul 

Oficial al României, parta I, nr. 236 din 09.03.2021. 

         Hotărârea Consiliului Local Feldru nr. 62 din 28.12.2020 privind aprobarea 

impozitelor și taxelor locale în anul 2021. 

        Legea nr. 273 / 2006 privind finanțele publice locale cu modificările și 

completările ulterioare. 

        Prevederile art. 6 din Legea nr. 52/ 2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică. 

        În temeiul art. 129 alin.2, lit. b), alin. 4, lit. a); art.196, alin. (1), lit. a), coroborat 

cu art. 139, alin. (3), lit. a), din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 

 

 

 



 

 

PROPUN  

 

          Art. 1. Să se aprobe rectificarea bugetului general consolidat la venituri și la 

cheltuieli conform Anexei nr. 1. care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 

 

 INIŢIATOR,                                                     AVIZ DE LEGALITATE 

             PRIMAR                 SECRETAR GENERAL AL COMUNEI 

Țiolan Grigore                                     Beșuțiu Gavrilă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 ROMÂNIA 

JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD  

CONSILIUL LOCAL FELDRU 

 

 

ANEXA nr. 1 la Hotărârea nr. ___ din 21.12.2021 privind rectificarea bugetului 

de venituri şi cheltuieli al primăriei comunei Feldru pe anul 2021 

 
Pe surse de venituri situaţia se prezintă astfel: 

Nr. 

crt. 
Sursa venitului 

Buget 

anterior 

Modificări 

trim. IV 

Buget 

final 

1 0405 Sume din impozitul pe venit 200 40 240 

2 

1102 Sume defalcate din TVA pentru finanţarea 

cheltuielilor descentralizate – se acordă la nivelul 

cheltuielilor 

3191 111 3302 

3 1106 Sume defalcate TVA pentru echilibrare 4588 200 4788 

          

  TOTAL 35747 351 36098 

 

 

Nr. 

crt. 

Sursa cheltuielii Buget 

anterior 

Modificări 

trim. IV 

Buget 

final 

1 Cămine culturale 67.03.07       

  Alte bunuri și servicii 20.01.30 154,00 100 254,00 

          

2 Asistenţă social în caz de invaliditate 68.02       

  Salarii 10.01.01 2045,00 83 2128,00 

  contribuția asiguratorie 10.03.07 47,00 3 50,00 

          

3 Transport rutier 84.02       

  Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 20.01.30 171,00 40 211,00 

          

4 Învăţământ 65.02        

  GRADINIȚĂ CU 3 GRUPE NEPOS 65020301/58.04 2606,00 100 2706,00 

  Burse - finanțe 46,00 25 71,00 

  TOTAL 43726 351 44077 

 

 

 

INIŢIATOR,                                                     AVIZ DE LEGALITATE 

             PRIMAR                 SECRETAR GENERAL AL COMUNEI 

Țiolan Grigore                                     Beșuțiu Gavrilă 

 

 

 

 



           ROMÂNIA 

JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD  

CONSILIUL LOCAL FELDRU 

Nr. 11739 din 16.12.2021 

RAPORT 

Privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al  

primăriei comunei Feldru pe anul 2021 

 

         D-na Radu Diana – Maria, inspector principal în cadrul Compartimentului 

financiar – contabil al primăriei comunei Feldru 

          Având în vedere: 

          Decizia nr. 13 din 14.12.2021 a ANAF Bistrița-Năsăud privind repartizarea pe 

UAT a sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea burselor prevăzute în Legea 

bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/2021 unităților administrativ-teritoriale. 

         Decizia nr. 14 din 14.12.2021 a ANAF Bistrița-Năsăud privind redistribuirea 

sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea drepturilor 

asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav și a indemnizațiilor lunare, a 

sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată necesare acordării stimulentului 

educațional prevăzut de Legea nr. 248/2015 în anul 2021 între unitățile administrativ 

teritoriale. 

         Prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1264 din 17.12.2021 privind 

alocarea unei sume din fondul de rezervă bugetată la dispoziția Guvernului, prevăzut 

în bugetul de stat pe anul 2021 pentru unele unități administrativ-teritoriale. 

         Adresa Consilului Ludețean Bistrița-Năsăud nr. 29.331 din 17.12.2021 privind 

repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a fondului la dispoziția Consiliului 

Județean Bistrița-Năsăud pe anul 2021 constituit din cota pe 6% din impozitul pe venit 

încasat suplimentar la bugetul de stat pe anul 2021.     

         În conformitate cu: 

        Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15 din 08.03.2021, publicată în Monitorul 

Oficial al României, partea I, nr. 236 din 09.03.2021. 

         Hotărârea Consiliului Local Feldru nr. 62 din 28.12.2020 privind aprobarea 

impozitelor și taxelor locale în anul 2021. 

        Legea nr. 273 / 2006 privind finanțele publice locale cu modificările și 

completările ulterioare. 

        Prevederile art. 6 din Legea nr. 52/ 2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică. 

        În temeiul art. 129 alin.2, lit. b), alin. 4, lit. a); art.196, alin. (1), lit. a), coroborat 

cu art. 139, alin. (3), lit. a), din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 

 

 

 

 

 

 



PROPUN  

 

          Art. 1. Să se aprobe rectificarea bugetului general consolidat la venituri și la 

cheltuieli conform Anexei nr. 1. care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

 

 

Inspector principal, 

Radu Diana – Maria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          ROMÂNIA 

JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD  

CONSILIUL LOCAL FELDRU 

 

 

ANEXA nr. 1 la Hotărârea nr. ___ din 21.12.2021 privind rectificarea bugetului 

de venituri şi cheltuieli al primăriei comunei Feldru pe anul 2021 

 
Pe surse de venituri situaţia se prezintă astfel: 

Nr. 

crt. 
Sursa venitului 

Buget 

anterior 

Modificări 

trim. IV 

Buget 

final 

1 0405 Sume din impozitul pe venit 200 40 240 

2 

1102 Sume defalcate din TVA pentru finanţarea 

cheltuielilor descentralizate – se acordă la nivelul 

cheltuielilor 

3191 111 3302 

3 1106 Sume defalcate TVA pentru echilibrare 4588 200 4788 

          

  TOTAL 35747 351 36098 

 

 

Nr. 

crt. 

Sursa cheltuielii Buget 

anterior 

Modificări 

trim. IV 

Buget 

final 

1 Cămine culturale 67.03.07       

  Alte bunuri și servicii 20.01.30 154,00 100 254,00 

          

2 Asistenţă social în caz de invaliditate 68.02       

  Salarii 10.01.01 2045,00 83 2128,00 

  contribuția asiguratorie 10.03.07 47,00 3 50,00 

          

3 Transport rutier 84.02       

  Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 20.01.30 171,00 40 211,00 

          

4 Învăţământ 65.02        

  GRADINIȚĂ CU 3 GRUPE NEPOS 65020301/58.04 2606,00 100 2706,00 

  Burse - finanțe 46,00 25 71,00 

  TOTAL 43726 351 44077 

                     

               Inspector principal,                                                                

                Radu Diana – Maria 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD  

CONSILIUL LOCAL FELDRU 

Nr. 11740 din 16.12.2021 

REFERAT DE APROBARE 

Privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al  

primăriei comunei Feldru pe anul 2021 

 

         Primarul comunei Feldru 

Având în vedere: 

          Decizia nr. 13 din 14.12.2021 a ANAF Bistrița-Năsăud privind repartizarea pe 

UAT a sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea burselor prevăzute în Legea 

bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/2021 unităților administrativ-teritoriale. 

         Decizia nr. 14 din 14.12.2021 a ANAF Bistrița-Năsăud privind redistribuirea 

sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea drepturilor 

asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav și a indemnizațiilor lunare, a 

sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată necesare acordării stimulentului 

educațional prevăzut de Legea nr. 248/2015 în anul 2021 între unitățile administrativ 

teritoriale. 

         Prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 1264 din 17.12.2021 privind 

alocarea unei sume din fondul de rezervă bugetată la dispoziția Guvernului, prevăzut 

în bugetul de stat pe anul 2021 pentru unele unități administrativ-teritoriale. 

         Adresa Consilului Ludețean Bistrița-Năsăud nr. 29.331 din 17.12.2021 privind 

repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a fondului la dispoziția Consiliului 

Județean Bistrița-Năsăud pe anul 2021 constituit din cota pe 6% din impozitul pe venit 

încasat suplimentar la bugetul de stat pe anul 2021.     

         În conformitate cu: 

        Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15 din 08.03.2021, publicată în Monitorul 

Oficial al României, partea I, nr. 236 din 09.03.2021. 

         Hotărârea Consiliului Local Feldru nr. 62 din 28.12.2020 privind aprobarea 

impozitelor și taxelor locale în anul 2021. 

        Legea nr. 273 / 2006 privind finanțele publice locale cu modificările și 

completările ulterioare. 

        Prevederile art. 6 din Legea nr. 52/ 2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică. 

        În temeiul art. 129 alin.2, lit. b), alin. 4, lit. a); art.196, alin. (1), lit. a), coroborat 

cu art. 139, alin. (3), lit. a), din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 

PROPUN  

          Art. 1. Să se aprobe rectificarea bugetului general consolidat la venituri și la 

cheltuieli conform Anexei nr. 1. care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

  

Primar, 

Țiolan Grigore 

 



           ROMÂNIA 

JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD  

CONSILIUL LOCAL FELDRU 

 

 

ANEXA nr. 1 la Hotărârea nr. ___ din 21.12.2021 privind rectificarea bugetului 

de venituri şi cheltuieli al primăriei comunei Feldru pe anul 2021 

 
Pe surse de venituri situaţia se prezintă astfel: 

Nr. 

crt. 
Sursa venitului 

Buget 

anterior 

Modificări 

trim. IV 

Buget 

final 

1 0405 Sume din impozitul pe venit 200 40 240 

2 

1102 Sume defalcate din TVA pentru finanţarea 

cheltuielilor descentralizate – se acordă la nivelul 

cheltuielilor 

3191 111 3302 

3 1106 Sume defalcate TVA pentru echilibrare 4588 200 4788 

          

  TOTAL 35747 351 36098 

 

 

Nr. 

crt. 

Sursa cheltuielii Buget 

anterior 

Modificări 

trim. IV 

Buget 

final 

1 Cămine culturale 67.03.07       

  Alte bunuri și servicii 20.01.30 154,00 100 254,00 

          

2 Asistenţă social în caz de invaliditate 68.02       

  Salarii 10.01.01 2045,00 83 2128,00 

  contribuția asiguratorie 10.03.07 47,00 3 50,00 

          

3 Transport rutier 84.02       

  Alte cheltuieli cu bunuri și servicii 20.01.30 171,00 40 211,00 

          

4 Învăţământ 65.02        

  GRADINIȚĂ CU 3 GRUPE NEPOS 65020301/58.04 2606,00 100 2706,00 

  Burse - finanțe 46,00 25 71,00 

  TOTAL 43726 351 44077 

 

Primar, 

Țiolan Grigore 

 

 

 

 

 

 

 



         ROMÂNIA 

Judeţul Bistrița – Năsăud 

Consiliul local Feldru 

Nr. 11.815 din 20.12.2021 

 

AVIZUL COMISIEI DE SPECIALITATE 

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al  

primăriei comunei Feldru pe anul 2021 

 

         Comisia pentru activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi 

urbanism, muncă şi protecţie socială formată din: Ani Ioan, Cira Georgeta-Nicoleta, 

Opriș Ioan-Dan, Sălvan Ioan-Gabriel și Sîngeorzan Alexa.                  

         Având în vedere: 

          Decizia nr. 13 din 14.12.2021 a ANAF Bistrița-Năsăud privind repartizarea pe 

UAT a sumelor defalcate din TVA pentru finanțarea burselor prevăzute în Legea 

bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15/2021 unităților administrativ-teritoriale. 

         Decizia nr. 14 din 14.12.2021 a ANAF Bistrița-Năsăud privind redistribuirea 

sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea drepturilor 

asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav și a indemnizațiilor lunare, a 

sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată necesare acordării stimulentului 

educațional prevăzut de Legea nr. 248/2015 în anul 2021 între unitățile administrativ 

teritoriale. 

         În conformitate cu: 

        Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr. 15 din 08.03.2021, publicată în Monitorul 

Oficial al României, partea I, nr. 236 din 09.03.2021. 

         Hotărârea Consiliului Local Feldru nr. 62 din 28.12.2020 privind aprobarea 

impozitelor și taxelor locale în anul 2021. 

        Legea nr. 273 / 2006 privind finanțele publice locale cu modificările și 

completările ulterioare. 

        Prevederile art. 6 din Legea nr. 52/ 2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică. 

        În temeiul art. 129 alin.2, lit. b), alin. 4, lit. a); art.196, alin. (1), lit. a), coroborat 

cu art. 139, alin. (3), lit. a), din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

         Comisia de specialitate avizează adoptarea proiectului de hotărâre privind 

rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al primăriei comunei Feldru pe anul 2021. 

 

 

COMISIA DE SPECIALITATE 

 

 

 

 

 

 
 



                    ROMÂNIA                                                                             

JUDEȚUL BISTRIȚA – NĂSĂUD                                                  

      CONSILIUL LOCAL AL  

     COMUNEI FELDRU 

 

HOTĂRÂRE 

privind modificarea hotărârii nr. 3 din 22.01.2020 cu privire la aprobarea Regulamentului de 

instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare în Comuna Feldru și instituirea taxei 

speciale de salubrizare pentru anul 2022. 

 

Consiliul Local al Comunei Feldru întrunit în ședința ordinară din data de 21.12.2021 în 

prezența a 15 consilieri. 

Având în vedere: 

         - Raportul nr. 11739 din data de 16.12.2021 întocmit de compartimentul impozite și taxe din 

cadrul Primăriei comunei Feldru; 

         - Expunerea de motive nr. 11740 din data de 16.12.2021 a primarului comunei Feldru Țiolan 

Grigore; 

         - Avizul comisiei de specialitate nr. 11.815 din 20.12.2021; 

         - Hotărârea AGA ADI Deşeuri Bistriţa-Năsăud nr. 20 din 22.10.2019 privind aprobarea 

Regulamentul-cadru de instituire şi administrare a taxei speciale de salubrizare în judeţul Bistriţa-

Năsăud; 

         - Anunţul nr. din 10.605 din 03.11.2021, cu privire la afişarea proiectului de hotărâre pe site-ul 

Primăriei Comunei Feldru; 

         - Procesul-verbal de afişare nr. 10.605 din 03.11.2021; 

În baza prevederilor: 

         - art. 8, alin. (3), lit. j); art. 10, alin. (12)- (15) și art. 42, alin (1), lit. c) din Legea nr. 51/2006 – 

Legea serviciilor comunitare de utilități publice republicată; 

         - art. 6, alin. (1), lit. k) și art. 25-27 din Legea nr. 101/2006 – Legea serviciului de salubrizare a 

localităților republicată; 

         - art. 21, alin. (1) din Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată; 

         - art. 30 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale; 

         - art. 454, lit. g) și art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și 

completările ulterioare; 

         - Hotărârii Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 

nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare; 

         - Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu 

modificările și completările ulterioare; 

         - Ordinului nr. 578/2006 al Ministrului Mediului şi Gospodăririi Apelor pentru aprobarea 

Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu; 

         Cu respectarea procedurilor reglementate de Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională 

în administrația publică, republicată, 

         În temeiul art. 129 alin. 2, lit. d), alin. 4, lit. c); art. 196, alin. (1), lit. a), coroborat cu art. 139, 

alin. (3), lit. c), din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

         Art. 1. Se aprobă ca începând cu data de 01.01.2022 să se instituie taxă de habitat cu destinație 

specială de salubrizare în cuantum de 8 lei/persoană/lună, pentru utilizatorii casnici (persoane fizice) 

și non-casnice din comuna Feldru, aferentă serviciilor de salubrizare prestate în beneficiul comunității 

locale și individuale. 



         Art. 2. Se aprobă ca familiile care au peste 6 persoane în componență să plătească taxa de 

habitat cu destinație specială de salubrizare în cuantum de 8 lei/persoană/lună numai pentru 6 

persoane.  

         Art. 3. Se aprobă ca diferența de la suma încasată și până la achitarea contravalorii integrale a 

facturilor aferente colectării deșeurilor să fie suportată din bugetul local.  

         Art. 4. Art. nr. 3 de la Hotărarea nr. 3 din 22.01.2020 cu privire la Regulamentul privind 

instituirea, determinarea cuantumului, încasarea și administrarea taxei speciale de salubrizare pe raza 

comunei Feldru pentru utilizatorii casnici (persoane fizice) și non-casnici prevăzut în anexa care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre rămâne neschimbat. 

         Art. 5. - (1) Prezenta hotărâre va fi afişată la sediul Primăriei Comunei Feldru şi va fi publicată 

pe pagina de internet a instituţiei (www.feldru.ro). 

          (2) - Orice persoană interesată poate face contestaţie împotriva prezentei hotărâri în 

termen de 15 zile de la data afişării sau a publicării acesteia. Contestaţia se depune la registratura 

Primăriei Comunei Feldru. 

         Art. 6. Prezenta Hotărâre intră în vigoare începând cu data de 01 ianuarie 2022. 

         Art. 7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează: 

- Primarul comunei Feldru. 

- Compartimentul financiar-contabil. 

         Art. 8. Prezenta Hotărâre se comunică: 

              - Instituţiei Prefectului – Judeţul Bistriţa-Năsăud  

              - Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor 

municipale în județul Bistrița –Năsăud. 

              - Primarul Comunei Feldru. 

         Art. 9. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 13 voturi „pentru” 0 „abțineri”, și 2 „împotrivă” din 

15 consilieri prezenţi la ședință. 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                                        

        Beșuțiu Docica                                              Aviz de legalitate 

SECRETAR GENERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Beșuțiu Gavrilă 

 

 

Nr. 77 din 21.12.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      ROMÂNIA                                                                             

JUDEȚUL BISTRIȚA – NĂSĂUD                                                  

      CONSILIUL LOCAL AL  

     COMUNEI FELDRU 

 

HOTĂRÂRE-PROIECT 

privind modificarea hotărârii nr. 3 din 22.01.2020 cu privire la aprobarea Regulamentului de 

instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare în Comuna Feldru și instituirea taxei 

speciale de salubrizare pentru anul 2022. 

 

 

         Primarul comunei Feldru 

         Având în vedere: 

         - Raportul nr. 11739 din data de 16.12.2021 întocmit de compartimentul impozite și taxe din 

cadrul Primăriei comunei Feldru; 

         - Expunerea de motive nr. 11740 din data de 16.12.2021 a primarului comunei Feldru Țiolan 

Grigore; 

         - Hotărârea AGA ADI Deşeuri Bistriţa-Năsăud nr. 20 din 22.10.2019 privind aprobarea 

Regulamentul-cadru de instituire şi administrare a taxei speciale de salubrizare în judeţul Bistriţa-

Năsăud; 

În baza prevederilor: 

         - art. 8, alin. (3), lit. j); art. 10, alin. (12) - (15) și art. 42, alin (1), lit. c) din Legea nr. 51/2006 – 

Legea serviciilor comunitare de utilități publice republicată; 

         - art. 6, alin. (1), lit. k) și art. 25-27 din Legea nr. 101/2006 – Legea serviciului de salubrizare a 

localităților republicată; 

         - art. 21, alin. (1) din Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată; 

         - art. 30 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale; 

         - art. 454, lit. g) și art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și 

completările ulterioare; 

         - Hotărârii Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 

nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare; 

         - Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu 

modificările și completările ulterioare; 

         - Ordinului nr. 578/2006 al Ministrului Mediului şi Gospodăririi Apelor pentru aprobarea 

Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu; 

         Cu respectarea procedurilor reglementate de Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională 

în administrația publică, republicată, 

         În temeiul art. 129 alin. 2, lit. d), alin. 4, lit. c); art. 196, alin. (1), lit. a), coroborat cu art. 139, 

alin. (3), lit. c), din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

         Art. 1. Se aprobă ca începând cu data de 01.01.2022 să se instituie taxă de habitat cu destinație 

specială de salubrizare în cuantum de 8 lei/persoană/lună, pentru utilizatorii casnici (persoane fizice) 

și non-casnice din comuna Feldru, aferentă serviciilor de salubrizare prestate în beneficiul comunității 

locale și individuale. 

         Art. 2. Se aprobă ca familiile care au peste 6 persoane în componență să plătească taxa de 

habitat cu destinație specială de salubrizare în cuantum de 8 lei/persoană/lună numai pentru 6 

persoane.  

         Art. 3. Se aprobă ca diferența de la suma încasată și până la achitarea contravalorii integrale a 

facturilor aferente colectării deșeurilor să fie suportată din bugetul local.  



         Art. 4. Art. nr. 3 de la Hotărarea nr. 3 din 22.01.2020 cu privire la Regulamentul privind 

instituirea, determinarea cuantumului, încasarea și administrarea taxei speciale de salubrizare pe raza 

comunei Feldru pentru utilizatorii casnici (persoane fizice) și non-casnici prevăzut în anexa care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre rămâne neschimbat. 

         Art. 5. - (1) Prezenta hotărâre va fi afişată la sediul Primăriei Comunei Feldru şi va fi publicată 

pe pagina de internet a instituţiei (www.feldru.ro). 

           (2) - Orice persoană interesată poate face contestaţie împotriva prezentei hotărâri în 

termen de 15 zile de la data afişării sau a publicării acesteia. Contestaţia se depune la registratura 

Primăriei Comunei Feldru. 

         Art. 6. – Prezenta Hotărâre intră în vigoare începând cu data de 01 ianuarie 2022. 

         Art. 7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează: 

- Primarul comunei Feldru. 

- Compartimentul financiar-contabil. 

         Art. 8. Prezenta Hotărâre se comunică: 

              - Instituţiei Prefectului – Judeţul Bistriţa-Năsăud  

              - Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor 

municipale în județul Bistrița –Năsăud. 

              - Primarul Comunei Feldru. 

         Art. 9. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu ____ voturi „pentru” ___ abțineri, și __ împotrivă 

din consilieri prezenţi. 

 

                INIŢIATOR,                                                               AVIZ DE LEGALITATE 

                 

      PRIMAR                    SECRETAR GENERAL AL COMUNEI 

 Țiolan Grigore                                       Beșuțiu Gavrilă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      ROMÂNIA                                                                             

JUDEȚUL BISTRIȚA – NĂSĂUD                                                  

      CONSILIUL LOCAL AL  

     COMUNEI FELDRU 

   Nr. 11739 din 16.12.2021 

RAPORT 

privind modificarea hotărârii nr. 3 din 22.01.2020 cu privire la aprobarea Regulamentului de 

instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare în Comuna Feldru și instituirea taxei 

speciale de salubrizare pentru anul 2022. 

 

         Compartimentul impozite și taxe din cadrul Primăriei comunei Feldru 

         Având în vedere: 

         - Hotărârea AGA ADI Deşeuri Bistriţa-Năsăud nr. 20 din 22.10.2019 privind aprobarea 

Regulamentul-cadru de instituire şi administrare a taxei speciale de salubrizare în judeţul Bistriţa-

Năsăud; 

În baza prevederilor: 

         - art. 8, alin. (3), lit. j); art. 10, alin. (12)- (15) și art. 42, alin (1), lit. c) din Legea nr. 51/2006 – 

Legea serviciilor comunitare de utilități publice republicată; 

         - art. 6, alin. (1), lit. k) și art. 25-27 din Legea nr. 101/2006 – Legea serviciului de salubrizare a 

localităților republicată; 

         - art. 21, alin. (1) din Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată; 

         - art. 30 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale; 

         - art. 454, lit. g) și art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și 

completările ulterioare; 

         - Hotărârii Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 

nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare; 

         - Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu 

modificările și completările ulterioare; 

         - Ordinului nr. 578/2006 al Ministrului Mediului şi Gospodăririi Apelor pentru aprobarea 

Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu; 

         Cu respectarea procedurilor reglementate de Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională 

în administrația publică, republicată, 

         În temeiul art. 129 alin. 2, lit. d), alin. 4, lit. c); art. 196, alin. (1), lit. a), coroborat cu art. 139, 

alin. (3), lit. c), din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 

P R O P U N : 

 

         Art. 1. Să se aprobe ca începând cu data de 01.01.2022 să se instituie taxă de habitat cu 

destinație specială de salubrizare în cuantum de 8 lei/persoană/lună, pentru utilizatorii casnici 

(persoane fizice) și non-casnice din comuna Feldru, aferentă serviciilor de salubrizare prestate în 

beneficiul comunității locale și individuale. 

         Art. 2. Să se aprobe ca familiile care au peste 6 persoane în componență să plătească taxa de 

habitat cu destinație specială de salubrizare în cuantum de 8 lei/persoană/lună numai pentru 6 

persoane.  

         Art. 3. Să se aprobe ca diferența de la suma încasată și până la achitarea contravalorii integrale 

a facturilor aferente colectării deșeurilor să fie suportată din bugetul local.  

         Art. 4. Art. nr. 3 de la Hotărarea nr. 3 din 22.01.2020 cu privire la Regulamentul privind 

instituirea, determinarea cuantumului, încasarea și administrarea taxei speciale de salubrizare pe raza 

comunei Feldru pentru utilizatorii casnici (persoane fizice) și non-casnici prevăzut în anexa care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre rămâne neschimbat. 

         Art. 5. - (1) Prezenta hotărâre va fi afişată la sediul Primăriei Comunei Feldru şi va fi publicată 

pe pagina de internet a instituţiei (www.feldru.ro). 



           (2) - Orice persoană interesată poate face contestaţie împotriva prezentei hotărâri în 

termen de 15 zile de la data afişării sau a publicării acesteia. Contestaţia se depune la registratura 

Primăriei Comunei Feldru. 

         Art. 6. – Prezenta Hotărâre intră în vigoare începând cu data de 01 ianuarie 2022. 

         Art. 7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează: 

- Primarul comunei Feldru. 

- Compartimentul financiar-contabil. 

         Art. 8. Prezenta Hotărâre se comunică: 

              - Instituţiei Prefectului – Judeţul Bistriţa-Năsăud  

              - Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor 

municipale în județul Bistrița –Năsăud. 

              - Primarul Comunei Feldru. 

         Art. 9. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu ____ voturi „pentru” ___ abțineri, și __ împotrivă 

din consilieri prezenţi. 

 

 

 

 

   COMPARTIMENT IMPOZITE ȘI TAXE 

                       Beșuțiu Nicoleta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      ROMÂNIA                                                                             

JUDEȚUL BISTRIȚA – NĂSĂUD                                                  

      CONSILIUL LOCAL AL  

     COMUNEI FELDRU 

   Nr. 11740 din 16.12.2021 

REFERAT DE APROBARE 

privind modificarea hotărârii nr. 3 din 22.01.2020 cu privire la aprobarea Regulamentului de 

instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare în Comuna Feldru și instituirea taxei 

speciale de salubrizare pentru anul 2022. 

 

         Primarul comunei Feldru 

         Având în vedere: 

         - Hotărârea AGA ADI Deşeuri Bistriţa-Năsăud nr. 20 din 22.10.2019 privind aprobarea 

Regulamentul-cadru de instituire şi administrare a taxei speciale de salubrizare în judeţul Bistriţa-

Năsăud; 

În baza prevederilor: 

         - art. 8, alin. (3), lit. j); art. 10, alin. (12)- (15) și art. 42, alin (1), lit. c) din Legea nr. 51/2006 – 

Legea serviciilor comunitare de utilități publice republicată; 

         - art. 6, alin. (1), lit. k) și art. 25-27 din Legea nr. 101/2006 – Legea serviciului de salubrizare a 

localităților republicată; 

         - art. 21, alin. (1) din Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată; 

         - art. 30 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale; 

         - art. 454, lit. g) și art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și 

completările ulterioare; 

         - Hotărârii Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 

nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare; 

         - Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu 

modificările și completările ulterioare; 

         - Ordinului nr. 578/2006 al Ministrului Mediului şi Gospodăririi Apelor pentru aprobarea 

Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu; 

         Cu respectarea procedurilor reglementate de Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională 

în administrația publică, republicată, 

         În temeiul art. 129 alin. 2, lit. d), alin. 4, lit. c); art. 196, alin. (1), lit. a), coroborat cu art. 139, 

alin. (3), lit. c), din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 

P R O P U N : 

 

         Art. 1. Să se aprobe ca începând cu data de 01.01.2022 să se instituie taxă de habitat cu 

destinație specială de salubrizare în cuantum de 8 lei/persoană/lună, pentru utilizatorii casnici 

(persoane fizice) și non-casnice din comuna Feldru, aferentă serviciilor de salubrizare prestate în 

beneficiul comunității locale și individuale. 

         Art. 2. Să se aprobe ca familiile care au peste 6 persoane în componență să plătească taxa de 

habitat cu destinație specială de salubrizare în cuantum de 8 lei/persoană/lună numai pentru 6 

persoane.  

         Art. 3. Să se aprobe ca diferența de la suma încasată și până la achitarea contravalorii integrale 

a facturilor aferente colectării deșeurilor să fie suportată din bugetul local.  

         Art. 4. Art. nr. 3 de la Hotărarea nr. 3 din 22.01.2020 cu privire la Regulamentul privind 

instituirea, determinarea cuantumului, încasarea și administrarea taxei speciale de salubrizare pe raza 

comunei Feldru pentru utilizatorii casnici (persoane fizice) și non-casnici prevăzut în anexa care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre rămâne neschimbat. 

         Art. 5. - (1) Prezenta hotărâre va fi afişată la sediul Primăriei Comunei Feldru şi va fi publicată 

pe pagina de internet a instituţiei (www.feldru.ro). 



           (2) - Orice persoană interesată poate face contestaţie împotriva prezentei hotărâri în 

termen de 15 zile de la data afişării sau a publicării acesteia. Contestaţia se depune la registratura 

Primăriei Comunei Feldru. 

         Art. 6. – Prezenta Hotărâre intră în vigoare începând cu data de 01 ianuarie 2022. 

         Art. 7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează: 

- Primarul comunei Feldru. 

- Compartimentul financiar-contabil. 

         Art. 8. Prezenta Hotărâre se comunică: 

              - Instituţiei Prefectului – Judeţul Bistriţa-Năsăud  

              - Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru gestionarea integrată a deșeurilor 

municipale în județul Bistrița –Năsăud. 

              - Primarul Comunei Feldru. 

         Art. 9. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu ____ voturi „pentru” ___ abțineri, și __ împotrivă 

din consilieri prezenţi. 

 

   PRIMAR 

           Țiolan Grigore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           ROMÂNIA 

Judeţul Bistriţa – Năsăud 

 Consiliul local Feldru 

Nr. 11.815 din 20.12.2021 

 

AVIZUL COMISIEI DE SPECIALITATE 

privind modificarea hotărârii nr. 3 din 22.01.2020 cu privire la aprobarea Regulamentului de 

instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare în Comuna Feldru și instituirea taxei 

speciale de salubrizare pentru anul 2022. 

 

         Comisia pentru activități economico–financiare, amenajarea teritoriului și urbanism, 

muncă și protecție socială formată din: Ani Ioan, Sîngeorzan Alexă, Cira Georgeta-Nicoleta Opriș 

Ioan-Dan, Sălvan Ioan-Gabriel; 

Având în vedere următoarele: 

         - Hotărârea AGA ADI Deşeuri Bistriţa-Năsăud nr. 20 din 22.10.2019 privind aprobarea 

Regulamentul-cadru de instituire şi administrare a taxei speciale de salubrizare în judeţul Bistriţa-

Năsăud; 

În baza prevederilor: 

         - art. 8, alin. (3), lit. j); art. 10, alin. (12)- (15) și art. 42, alin (1), lit. c) din Legea nr. 51/2006 – 

Legea serviciilor comunitare de utilități publice republicată; 

         - art. 6, alin. (1), lit. k) și art. 25-27 din Legea nr. 101/2006 – Legea serviciului de salubrizare a 

localităților republicată; 

         - art. 21, alin. (1) din Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată; 

         - art. 30 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale; 

         - art. 454, lit. g) și art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și 

completările ulterioare; 

         - Hotărârii Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 

nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare; 

         - Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu 

modificările și completările ulterioare; 

         - Ordinului nr. 578/2006 al Ministrului Mediului şi Gospodăririi Apelor pentru aprobarea 

Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi taxelor datorate la Fondul pentru mediu; 

         Cu respectarea procedurilor reglementate de Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională 

în administrația publică, republicată, 

         În temeiul art. 129 alin. 2, lit. d), alin. 4, lit. c); art. 196, alin. (1), lit. a), coroborat cu art. 139, 

alin. (3), lit. c), din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

         Comisia de specialitate avizează adoptarea proiectului de hotărâre privind modificarea hotărârii 

nr. 3 din 22.01.2020 cu privire la aprobarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei 

speciale de salubrizare în Comuna Feldru și instituirea taxei speciale de salubrizare pentru anul 2022. 

 

 

 

COMISIA DE SPECIALITATE 

 

 

 

 

 

 

 

 



               ROMÂNIA 

PRIMĂRIA COMUNEI FELDRU 

JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD 

 

 

 

 HOTĂRÂRE 

privind salarizarea personalului primăriei comunei Feldru  

 

 

 

 

         Consiliul Local al Comunei Feldru întrunit în ședința ordinară din data de 21.12.2021 în 

prezența a 15 consilieri. 

         Având în vedere: 

         Raportul nr.11739/16.12.2021 al compartimentului de resort. 

         Referatul de aprobare nr.11740/16.12.2021 al primarului comunei Feldru. 

         Avizul comisiei de specialitate nr 11.815 din 20.12.2021. 

         Prevederile Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu 

modificările și completările ulterioare.  

         Prevederile Hotărârii Consiliului Local Feldru nr. 24 din 21.04.2021 privind aprobarea 

bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Feldru pe anul 2021 cu rectificările ulterioare.  

         Art. 129 alin. (1) alin. 2 lit. b şi art. 139 alin. (1)  din O.U.G. nr. 57/2019 Codul administrativ. 

         Luând în considerare art. 196, alin. (3) lit. „c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ; 

 

                H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

 

Art.1. Se aprobă majorarea cu 10% a salariilor de bază a personalului primăriei comunei Feldru 

începând cu data de 01.12.2021. 

Art.2. Salariul pentru funcția publică de conducere, secretar general al comunei se stabilește de către 

conducătorul instituției având ca limită maximă indemnizația viceprimarului. 

Art.3. Primarul comunei Feldru va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri; 

Art.4. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 8 voturi „pentru” 7 voturi împotrivă” 0 ”abțineri” din 15 

consilieri prezenți 

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică:  

- Primarului comunei Feldru în vederea ducerii la îndeplinire. 

            - Instituția Prefectului județul Bistrița-Năsăud; 

            - Personalului angajat din cadrul primăriei comunei Feldru. 

  

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                                                                        

        Beșuțiu Docica                                              Aviz de legalitate 

SECRETAR GENERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Beșuțiu Gavrilă 

 

 

Nr. 78 din 21.12.2021 
 



 

               ROMÂNIA 

PRIMĂRIA COMUNEI FELDRU 

JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD 

 

 

 

 HOTĂRÂRE - PROIECT 

privind salarizarea personalului primăriei comunei Feldru  

 

 

 

Primarul Comunei Feldru. 

Având în vedere: 

Raportul nr.11739/16.12.2021 al compartimentului de resort. 

Referatul de aprobare nr.11740/16.12.2021 al primarului comunei Feldru. 

Prevederile Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu 

modificările și completările ulterioare, respectiv faptul că ordonatorii principali de credite au obligația 

de a stabili salarii de bază pentru toate posturile inclusiv cele vacante care pot fi ocupate prin concurs 

sau examen, de a asigura promovarea personalului în funcţii, grade şi trepte profesionale şi avansarea 

în gradaţii. 

Art. 129 alin. (1) alin. 2 lit. b şi art. 139 alin. (1)  din O.U.G. nr. 57/2019 Codul administrativ. 

         Luând în considerare art. 196, alin. (3) lit. „c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ; 

                H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

Art.1. Să se aprobe majorarea cu 10% a salariilor de bază a personalului primăriei comunei Feldru 

începând cu data de 01.12.2021. 

Art.2. Salariul pentru funcția publică de conducere, secretar general al comunei să se stabilească de 

către conducătorul instituției având ca limită maximă indemnizația viceprimarului. 

Art.3. Primarul comunei Feldru va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri; 

Art.4. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu __ voturi „pentru” ___ voturi împotrivă” __”abțineri” din 

___ consilieri prezenți 

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică:  

- Primarului comunei Feldru în vederea ducerii la îndeplinire. 

            - Instituția Prefectului județul Bistrița-Năsăud; 

            - Personalului din cadrul primăriei comunei Feldru. 

  

 

 

 

 

                Inițiator                                                              Aviz pentru legalitate 

                Primar                                                        Secretar general al comunei Feldru 

          Țiolan Grigore                                                                Beșuțiu Gavrilă 

 
 

 

 

 



 R O M Â N I A 

JUDETUL BISTRIȚA-NĂSĂUD 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  FELDRU 

Nr. 11739 din 16.12.2021  

 

 

 

 

 

RAPORT 

privind salarizarea personalului primăriei comunei Feldru  

 

 

Compartimentul financiar – contabil al primăriei comunei Feldru; 

 

Având în vedere: 

 

         - Prevederile Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu 

modificările și completările ulterioare, respectiv faptul că ordonatorii principali de credite au obligația 

de a stabili salarii de bază pentru toate posturile inclusiv cele vacante care pot fi ocupate prin concurs 

sau examen, de a asigura promovarea personalului în funcţii, grade şi trepte profesionale şi avansarea 

în gradaţii. 

         - luând în considerare faptul că salariul de bază a personalului din aparatul de specialitate al 

primarului comunei Feldru este la același nivel din anul 2019 dar salariul de bază minim brut pe 

economie a crescut în fiecare an iar legislația în vigoare nu reglementează salariul personalului din 

administrație ca în cadrul altor categorii de personal salarizarea prin grile. 

         Văzând art. 129 alin. (1) alin. (2) lit. a, art.136, alin.(8) lit. b şi  art. 139 alin. (1) din O.U.G.  nr. 

57/2019 Codul administrativ. 

 

 

PROPUNEM: 

 

         -  Să se aprobe majorarea cu 10% a salariilor de bază a personalului primăriei comunei Feldru 

începând cu data de 01.12.2021. 

 

 

 

Inspector superior, 

Radu Diana - Maria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



R O M Â N I A 

JUDETUL BISTRIȚA-NĂSĂUD 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI  FELDRU 

Nr. 11740/16.12.2021  

 

 

 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE 

privind salarizarea personalului primăriei comunei Feldru  

 

 

 

Primarul comunei Feldru. 

 

Având în vedere: 

         - Prevederile Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu 

modificările și completările ulterioare, respectiv faptul că ordonatorii principali de credite au obligația 

de a stabili salarii de bază pentru toate posturile inclusiv cele vacante care pot fi ocupate prin concurs 

sau examen, de a asigura promovarea personalului în funcţii, grade şi trepte profesionale şi avansarea 

în gradaţii. 

         - luând în considerare faptul că salariul de bază a personalului primăriei comunei Feldru este la 

același nivel din anul 2019 și faptul că salariul de bază minim brut pe economie a crescut în fiecare 

an, iar legislația în vigoare nu reglementează salariul personalului din administrație ca în cadrul altor 

categorii de personal unde salarizarea este stabilită prin grile care se aplică. 

         Văzând art. 129 alin. (1) alin. (2) lit. a, art. 136, alin. (8) lit. b şi  art. 139 alin. (1) din O.U.G.  

nr. 57/2019 Codul administrativ. 

 

 

PROPUNEM: 

 

         - Să se aprobe majorarea cu 10% a salariilor de bază a personalului primăriei comunei Feldru 

începând cu data de 01.12.2021. 

 

 

 

 

 

 

 

Primar, 

Țiolan Grigore 

 

 

 

 

 

 

 

 



           ROMÂNIA 

Judeţul Bistriţa – Năsăud 

 Consiliul local Feldru 

Nr. 11.815 din 20.12.2021 

 

 

 

 

AVIZUL COMISIEI DE SPECIALITATE 

privind salarizarea personalului primăriei comunei Feldru  

 

 

 

         Comisia pentru activități economico–financiare, amenajarea teritoriului și urbanism, 

muncă și protecție socială formată din: Ani Ioan, Sîngeorzan Alexă, Cira Georgeta-Nicoleta, Opriș 

Ioan-Dan, Sălvan Ioan-Gabriel; 

Având în vedere următoarele: 

         - Prevederile Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice cu 

modificările și completările ulterioare, respectiv faptul că ordonatorii principali de credite au obligația 

de a stabili salarii de bază pentru toate posturile inclusiv cele vacante care pot fi ocupate prin concurs 

sau examen, de a asigura promovarea personalului în funcţii, grade şi trepte profesionale şi avansarea 

în gradaţii. 

         - luând în considerare faptul că salariul de bază a personalului primăriei comunei este la același 

nivel din anul 2019 și faptul că salariul de bază minim brut pe economie a crescut în fiecare an, iar 

legislația în vigoare nu reglementează salariul personalului din administrație ca în cadrul altor 

categorii de personal unde salarizarea este stabilită prin grile care se aplică. 

         Discuțiile purtate între conducerea primăriei și personalul primăriei comunei Feldru menționate 

în procesul verbal.  

         Văzând art. 129 alin. (1) alin. (2) lit. a, art. 136, alin. (8) lit. b şi  art. 139 alin. (1) din O.U.G.  

nr. 57/2019 Codul administrativ. 

         Comisia de specialitate avizează adoptarea proiectului de hotărâre privind salarizarea 

personalului primăriei comunei Feldru. 

 

 

 

 

COMISIA DE SPECIALITATE 

 

 

 

 

 



 

   ROMÂNIA 

JUDEȚUL BISTRIȚA- NĂSĂUD 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FELDRU 

 

HOTĂRÂRE 

cu privire la aprobarea participării la „Programul privind reducerea emisiilor 

de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru 

vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de 

reîncărcare pentru vehicule electrice în localități” cu proiectul: „Amplasare 

stație de reîncărcare pentru vehicule electrice Feldru” 

 

       Consiliul local al comunei Feldru întrunit în ședință ordinară din data de 

21.12.2021, în  prezența a 15 consilieri din totalul de 15 consilieri în funcție.  

         Având în vedere: 

         - Referatul de aprobare nr. 11862 din 20.12.2021 la proiectul de hotărâre privind 

aprobarea participării comunei Feldru în „Programul privind reducerea emisiilor de 

gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele 

de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru 

vehicule electrice în localități” cu proiectul: „Amplasare stație de reîncărcare pentru 

vehicule electrice Feldru”; 

         - Raportul nr. 11861 din 20.12.2021 al aparatului de specialitate al primarului 

UAT comuna Feldru; 

         - Prevederile Ordinului 1962 din 29.10.2021 al Ministrului Mediului, apelor și 

pădurilor, pentru aprobarea Ghidului de finanțare a „Programul privind reducerea 

emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru 

vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de 

reîncărcare pentru vehicule electrice în localități”; 

              -  art. 120 și art. 121, alin (1) și (2) din Constituția României, republicată; 

              - art. 7, alin. (2) din Legea nr. 287 din 2009 privind Codul civil, republicată 

cu modificările ulterioare referitoare la contracte sau convenții; 

              - art. 108, lit. „a” art. 298, art. 362, alin (1) și (2) din O.U.G. nr.57 din 2019 

privind Codul Administrativ; 

              - H.G. nr. 907 din 2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al 

documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiții 

finanțate din fonduri publice;  

         În temeiul art. 129, alin. 2, lit. d, alin. 7, lit. h, art. 139, alin. 1 și art. 196, alin. 1, 

lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57 din 2019 a Guvernului României privind Codul 

administrativ. 

 

HOTĂRĂȘTE 

      

         Art. 1. Se aprobă participarea comunei Feldru la Programul privind reducerea 

emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii 



pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de 

reîncărcare pentru vehicule electrice în localități. 

         Art. 2. Se aprobă implementarea proiectului „Amplasare stație de reîncărcare 

pentru vehicule electrice Feldru”, denumită în continuare PROIECT. 

         Art. 3. Se aprobă cheltuielile aferente proiectului ce se prevăd în bugetul local 

pentru perioada de realizare a investiției în cazul obținerii finanțării prin Administrația 

Fondului pentru Mediu. 

         Art. 4. Proiectul este necesar, oportun și satisface nevoile economice și tehnice 

ale comunei. 

         Art. 5. Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, 

domnul Țiolan Grigore , în dubla sa calitate și de ordonator principal de credite. 

         Art. 6. Se aprobă acordului privind asigurarea și susținerea contribuției financiare 

proprii aferente cheltuielilor eligibile ale proiectului „Amplasare stație de reîncărcare 

pentru vehicule electrice Feldru”. 

         Art. 7. Se aprobă acordului privind asigurarea și susținerea cheltuielilor 

neeligibile ale proiectului „Amplasare stație de reîncărcare pentru vehicule electrice 

Feldru”. 

         Art. 8. Se aprobă documentația tehnico-economice și indicatorii tehnico-

economici pentru investiția aferentă proiectului “Amplasare stație de reîncărcare 

pentru vehicule electrice Feldru” conform Anexei nr.1 care este atașată și face parte 

integrantă din această hotărâre. 

         Art. 9. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul 

comunei Feldru, domnul Țiolan Grigore. 

         Art. 10. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu 15 voturi „pentru”, 0 voturi 

„împotrivă”, 0 „abțineri” din 15 consilieri prezenți. 

         Art. 11. Prezenta hotărâre se comunică cu: 

              - Instituției Prefectului – Județul Bistrița-Năsăud;  

              - Primarul comunei Feldru; 

              - Administrației Fondului pentru Mediu; 

 

 

 

      Președinte de ședință,                                        Contrasemnează secretar    

                                                                                        general al comunei, 

          Beşuţiu Docica                                                         Beşuţiu Gavrilă                                                                        

 

Nr. 79 din 21.12.2021 

       

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL BISTRIȚA- NĂSĂUD 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FELDRU 

 

Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local Feldru  

nr. 79 din 21.12.2021 

 

AMPLASARE STATII DE REÎNCĂRCARE PENTRU 

VEHICULE ELECTRICE FELDRU 

 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI 

 Anexa la Hotărârea de Consiliu Local privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici pentru proiectul Stații de încărcare pentru vehicule electrice în comuna 

Feldru, județul Bistrița - Năsăud în vederea aplicării la „Programul privind reducerea 

emisiilor de gaze cu efect de sera în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru 

vehicule de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de 

reîncărcare pentru vehicule electrice în localități”. 

 

Principalii indicatori tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții. 

1. Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiții 

exprimată în lei, cu TVA și respectiv, fără TVA, din care construcții - 

montaj (C+M), în conformitate cu Devizul General; 

Valoarea totală a investiției este: 

- valoare fără TVA: 204.280,58 lei din care C+M: 42.606,95 lei. 

- valoare TVA: 39.706,62 lei. 

- valoare totală inclusiv TVA: 243.987,20 lei. 

Valoare totală eligibilă inclusiv TVA: 189.997,19 lei. 

Valoare totală neeligibile inclusiv TVA: 53.990,01 lei. 

2. Indicatorii minimali, respective indicatorii de performanță; 

Contorizarea consumurilor de energie electrică se face cu un contor de energie electrică 

trifazat montat în BMPT. 

Puterea instalată pentru acest receptor este de minim 100 kW, iar puterea absorbită este 

de 72 kW, Cos ϕ = 0.90 

 

Protecția instalației electrică va fi realizată prin întrerupătorul general 4P 125 A. 

 

TIMP ÎNCĂRCARE 0-100% 

BATERIE STAȚIE 22KW STAȚIE 50KW 

22 KWh 1.5 ORE 30 MIN 

50 KWh 7    ORE 50 MIN - 60 MIN 

75 KWh 12 ORE 90 MIN 
 



 
 

NUMĂR ÎNCĂRCĂRI ÎN 24 ORE 

BATERIE STAȚIE 22 KW STAȚIE 50 KW TOTAL 

22 KWh 16  ÎNCĂRCĂRI 72 ÎNCĂRCĂRI 88    ÎNCĂRCĂRI 

50 KWh 3.4 ÎNCĂRCĂRI 24 ÎNCĂRCĂRI 27.4 ÎNCĂRCĂRI 

75 KWh 2    ÎNCĂRCĂRI 16 ÎNCĂRCĂRI 18    ÎNCĂRCĂRI 

 

 

      Președinte de ședință,                                                 Contrasemnează secretar  

                                                                                                    general al comunei, 

             Beşuţiu Docica                                                                  Beşuţiu Gavrilă                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL BISTRIȚA- NĂSĂUD 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FELDRU 

 

HOTĂRÂRE - PROIECT 

cu privire la aprobarea participării la „Programul privind reducerea emisiilor de gaze 

cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de 

transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru 

vehicule electrice în localități” cu proiectul: „Amplasare stație de reîncărcare pentru 

vehicule electrice Feldru” 

 

         Consiliul local al comunei Feldru întrunit în ședință ordinară din data de 

21.12.2021, în  prezența a __ consilieri din totalul de 15 consilieri în funcție.  

         Având în vedere: 

         - Referatul de aprobare nr. 11862/20.12.2021 la proiectul de hotărâre privind 

aprobarea participării comunei Feldru în „Programul privind reducerea emisiilor de 

gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele 

de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru 

vehicule electrice în localități” cu proiectul: „Amplasare stație de reîncărcare pentru 

vehicule electrice Feldru”; 

         - Raportul nr. 11861/20.12.2021 al aparatului de specialitate al primarului UAT 

comuna Feldru; 

         - Prevederile Ordinului 1962/29.10.2021 al Ministrului Mediului, apelor și 

pădurilor, pentru aprobarea Ghidului de finanțare a „Programul privind reducerea 

emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru 

vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de 

reîncărcare pentru vehicule electrice în localități”; 

         -  art. 120 și art. 121, alin (1) și (2) din Constituția României, republicată; 

         - art 7, alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată cu 

modificările ulterioare referitoare la contracte sau convenții; 

         - art. 108, lit. „a” art. 298, art. 362, alin (1) și (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ; 

         - H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al 

documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiții 

finanțate din fonduri publice;  

         În temeiul art. 129, alin. 2, lit. d, alin. 7, lit. h, art. 139, alin. 1 și art. 196, alin. 1, 

lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 a Guvernului României privind Codul 

administrativ. 

 

HOTĂRĂȘTE 

      

         Art. 1. Aprobarea participării comunei Feldru la Programul privind reducerea 

emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii 



pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de 

reîncărcare pentru vehicule electrice în localități. 

         Art. 2. Aprobarea implementării proiectului „Amplasare stație de reîncărcare 

pentru vehicule electrice Feldru” , denumită în continuare PROIECT. 

         Art. 3. Aprobarea cheltuielilor aferente proiectului ce se prevăd în bugetul local 

pentru perioada de realizare a investiției în cazul obținerii finanțării prin Administrația 

Fondului pentru Mediu. 

         Art. 4. Proiectul este necesar, oportun și satisface nevoile economice și tehnice 

ale comunei. 

         Art. 5. Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, 

domnul Ţiolan Grigore, în dubla sa calitate și de ordonator principal de credite. 

         Art. 6. Aprobarea acordului privind asigurarea și susținerea contribuției 

financiare proprii aferente cheltuielilor eligibile ale proiectului „Amplasare stație de 

reîncărcare pentru vehicule electrice Feldru”. 

         Art. 7. Aprobarea acordului privind asigurarea și susținerea cheltuielilor 

neeligibile ale proiectului „Amplasare stație de reîncărcare pentru vehicule electrice 

Feldru”. 

         Art. 8. Aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-

economici pentru investiție aferente proiectului „Amplasare stație de reîncărcare 

pentru vehicule electrice Feldru”  conform Anexei nr.1. 

         Art. 9. Aducerea la îndeplinirea prezentei hotărâri se asigură de către primarul 

comunei Feldru, domnul Ţiolan Grigore. 

         Art. 10. Prezenta hotărâre a fost adoptată cu _ voturi „pentru”, _voturi 

,,împotrivă”, __ ”abțineri” din __ consilieri prezenți. 

         Art. 11. Prezenta hotărâre se comunică cu: 

              - Instituției Prefectului – Județul Bistrița-Năsăud;      

              - Primarul comunei Feldru; 

              - Administrației Fondului pentru Mediu; 

 

 

           Inițiator                                                           Aviz pentru legalitate 

            Primar                                                Secretar general al comunei Feldru 

        Ţiolan Grigore                                                          Beşuţiu Gavrilă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL BISTRIȚA- NĂSĂUD 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FELDRU 

Nr. 11861/20.12.2021 

RAPORT 

cu privire la aprobarea participării la „Programul privind reducerea emisiilor de gaze 

cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de 

transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru 

vehicule electrice în localități” cu proiectul: „Amplasare stație de reîncărcare pentru 

vehicule electrice Feldru” 

 

         Compartimentul de resort din cadrul primăriei comunei Feldru. 

         Având în vedere: 

         - Prevederile Ordinului nr. 1962/29.10.2021 al Ministrului Mediului, apelor și 

pădurilor, pentru aprobarea Ghidului de finanțare a „Programul privind reducerea 

emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru 

vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de 

reîncărcare pentru vehicule electrice în localități”; 

         - art. 120 și art. 121, alin (1) și (2) din Constituția României, republicată; 

         - art. 7, alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată cu 

modificările ulterioare referitoare la contracte sau convenții; 

         - art. 108, lit. „a” art. 298, art. 362, alin (1) și (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ; 

         - H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al 

documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiții 

finanțate din fonduri publice;  

         Văzând și art. 129, alin. 2, lit. d, alin. 7, lit. h, art. 136 pct. (8), lit. b, art. 139, alin. 

1 și art. 196, alin. 1, lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 a Guvernului României 

privind Codul administrativ. 

 

PROPUN 

      

         - Aprobarea participării comunei Feldru la Programul privind reducerea 

emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii 

pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de 

reîncărcare pentru vehicule electrice în localități. 

         - Aprobarea implementării proiectului „Amplasare stație de reîncărcare pentru 

vehicule electrice Feldru” , denumită în continuare PROIECT. 

         - Aprobarea cheltuielilor aferente proiectului ce se prevăd în bugetul local pentru 

perioada de realizare a investiției în cazul obținerii finanțării prin Administrația 

Fondului pentru Mediu. 

         - Proiectul este necesar, oportun și satisface nevoile economice și tehnice ale 

comunei. 



         - Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, domnul 

Țiolan Grigore, în dubla sa calitate și de ordonator principal de credite. 

         - Aprobarea acordului privind asigurarea și susținerea contribuției financiare 

proprii aferente cheltuielilor eligibile ale proiectului „Amplasare stație de reîncărcare 

pentru vehicule electrice Feldru”. 

         - Aprobarea acordului privind asigurarea si susținerea cheltuielilor neeligibile ale 

proiectului „Amplasare stație de reîncărcare pentru vehicule electrice Feldru”. 

         - Aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-

economici pentru investiție aferente proiectului „Amplasare stație de reîncărcare 

pentru vehicule electrice Feldru”  în conformitate cu proiectul întocmit de Planimob 

Cad SRL. 

Consilier superior achiziții publice, 

Mureșan Grigore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ROMÂNIA 

JUDEȚUL BISTRIȚA- NĂSĂUD 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FELDRU 

Nr.11862/20.12.2021 

 

REFERAT DE APROBARE 

cu privire la aprobarea participării la „Programul privind reducerea emisiilor de gaze 

cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de 

transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru 

vehicule electrice în localități” cu proiectul: „Amplasare stație de reîncărcare pentru 

vehicule electrice Feldru” 

 

         Primarul comunei Feldru 

         Având în vedere: 

         - Prevederile Ordinului nr. 1962/29.10.2021 al Ministrului Mediului, apelor și 

pădurilor, pentru aprobarea Ghidului de finanțare a „Programul privind reducerea 

emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru 

vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de 

reîncărcare pentru vehicule electrice în localități”; 

         -  art. 120 și art. 121, alin (1) și (2) din Constituția României, republicată; 

         - art 7, alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată cu 

modificările ulterioare referitoare la contracte sau convenții; 

         - art.108, lit. „a”, art. 298, art. 362, alin (1) și (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul Administrativ; 

         - H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al 

documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiții 

finanțate din fonduri publice;  

         - documentația tehnico-economice și indicatorii tehnico-economici pentru 

investiție aferente proiectului „Amplasare stație de reîncărcare pentru vehicule 

electrice Feldru”  în conformitate cu proiectul întocmit de Planimob Cad SRL din care 

rezultă: necesitatea și oportunitatea realizării proiectului, caracteristicile tehnice ale 

investiției, valorile eligibile ce pot fi susținute din programul de finanțare al 

Administrației Fondului pentru Mediu precum și valorile neeligibile, pentru care este 

necesar acordul Consiliului Local Feldru; 

         Luând în considerare și faptul că prin proiectul propus avem în vedere 

îmbunătățirea calității mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin 

stimularea utilizării vehiculelor electrice și dezvoltarea transportului ecologic;  

         Văzând și art. 129, alin. 2, lit. d, alin. 7, lit. h, art. 136 pct. (8), lit. a, art. 139, alin. 

1 și art. 196, alin. 1, lit. a din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 a Guvernului României 

privind Codul administrativ. 

 

PROPUN 

      



         Aprobarea proiectului de hotărâre cu privire la aprobarea participării la 

„Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin 

promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de 

vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități” cu 

proiectul: „Amplasare stație de reîncărcare pentru vehicule electrice Feldru” 

 

Primar, 

Țiolan Grigore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
     ROMÂNIA 

   Jud. Bistriţa – Năsăud 

Primăria Comunei Feldru 

 Nr. 10.605 din 03.11.2021  

 

 

 

 

 

 

PROCES VERBAL 

 

 

 

 

 

 

         Încheiat azi 03.11.2021   

         În conformitate cu prevederile Legii nr. 52 / 21.01.2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică locală. 

         Subsemnatul Beșuţiu Gavrilă secretar general la primăria comunei Feldru am procedat la 

afișarea anunţului înregistrat sub nr. 10.605 din 03.11.2021 după cum urmează: 

         1. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii nr. 3 din 22.01.2020 cu privire la 

aprobarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare în 

Comuna Feldru și instituirea taxei speciale de salubrizare pentru anul 2022. 

         2. Diverse. 

 

 

 

 

   

                           Secretar general 

                           Beșuţiu Gavrilă  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                      ROMÂNIA 

         JUDEŢUL BISTRIŢA – NĂSĂUD 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI FELDRU 

                  Nr. 10.605 din 03.11.2021  

 

 

 

          

 

 

 

ANUNŢ 

cu privire la elaborarea proiectului de hotărâre privind 

aprobarea proiectelor de hotărâre menţionate mai jos 

 

 

 

 

         Consiliul local al comunei Feldru aduce la cunoștinţa publicului că în data de 21.12.2021, în 

ședinţa ordinară a consiliului local, va fi supusă spre analiză și adoptare următoare ordine de zi: 

         1. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii nr. 3 din 22.01.2020 cu privire la 

aprobarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare în 

Comuna Feldru și instituirea taxei speciale de salubrizare pentru anul 2022. 

         2. Diverse. 

 

 

 

 

 

 

Secretar general 

                                                                  Beșuţiu Gavrilă  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

           ROMÂNIA 

Judeţul Bistriţa – Năsăud 

Primăria Comunei Feldru 

 Nr. 11909 din 21.12.2021 

 

 

 

 

 

PROCES VERBAL 

 

 

 

         Încheiat azi 21.12.2021 cu ocazia rezultatului afișării anunţului cu privire la elaborarea: 

         1. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii nr. 3 din 22.01.2020 cu privire la 

aprobarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare în 

Comuna Feldru și instituirea taxei speciale de salubrizare pentru anul 2022. 

         2. Diverse. 

 

         În perioada 03.11.2021 - 21.12.2021 s-au mai depus trei proiecte de hotărâri: 

         1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al  

primăriei comunei Feldru pe anul 2021.  

         2. Proiect de hotărâre privind salarizarea personalului primăriei comunei Feldru. 

         3. Proiect de hotărâre privind la aprobarea participării la „Programul privind 

reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii 

pentru vehicolele cu transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic; stații de 

încărcare pentru vehicole electrice în localități” cu proiectul „Amplasare stații de reîncărcare 

pentru vehicole electrice în localitatea Feldru”. 

 

         Nu au fost contestații și nici sugestii la proiectele de hotărâre afișate. 

 

                       Secretar general 

                       Beșuţiu Gavrilă  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
          ROMÂNIA 

  Judeţul Bistrița – Năsăud 

  Primăria Comunei Feldru 

     Nr. 11544 din 10.12.2021  

 

 

 

P R O C E S   V E R B A L 

 

 

         Încheiat azi 21.12.2021 cu ocazia ședinței ordinare a consiliului local al Comunei Feldru. 

         La şedinţă participă un număr de 15 consilieri locali în funcție din totalul de 15 consilieri. 

         Doamna președinte de ședință dă cuvântul domnului secretar pentru a prezenta procesul verbal 

de la ședința anterioară. 

         Se supune la vot procesul verbal de la ședința anterioară cu care domni consilieri votează 

„pentru” un număr de 11 consilieri și „împotrivă” patru consilieri (Someșan Paul-Marius, Sălvan 

Ioan-Gabriel, Cifor Silivan și Svințiu Vasile). Domnul Someșan Paul-Marius arată că este împotrivă 

pe motivul că nu este trecut în procesul verbal toate discuțiile amănunțite care sunt discutate în 

ședință.    

         Doamna președinte de ședință propune includerea pe ordinea de zi a încă a unui proiect de 

hotărâre cu privire la aprobarea participării la „Programul privind reducerea emisiilor de gaze 

cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehicolele cu transport 

rutier nepoluant din punct de vedere energetic; stații de încărcare pentru vehicole electrice în 

localități” cu proiectul „Amplasare stații de reîncărcare pentru vehicole electrice în localitatea 

Feldru”. 

         Domnul consilier Someșan Paul-Marius propune scoaterea de pe ordinea de zi a proiectului de 

hotărâre privind salarizarea personalului din aparatul de specialitate al primarului comunei Feldru pe 

anul 2022. 

         După mai multe discuții pro și contra doamna președinte de ședință supune la vot propunerea 

domnului consilier Someșan Paul-Marius cu care domnii consilieri votează „pentru” scoaterea 

proiectului de hotărâre un număr de 7 consilieri (Cifor Silivan, Someșan Paul-Marius, Sălvan Ioan-

Gabriel, Marti Alexă-Octavian, Opriș Ioan-Dan, Oprea Traian și Svințiu Vasile) iar un număr de 8 

consilieri sunt împotriva scoaterii de pe ordinea de zi a acestui proiect de hotărare (Ani Ioan, Beșuțiu 

Docica, Cira Georgeta, Costânaș Aurel, Girigan Alexandru, Neamți Daniel, Sîngeorzan Alexa și 

Șofroni Ștefan) în concluzie nu se aprobă scoaterea de pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre. 

         Doamna președinte de ședință supune la vot ordinea de zi și propunerea făcută: 

         1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al primăriei 

comunei Feldru pe anul 2021.  

         2. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii nr. 3 din 22.01.2020 cu privire la 

aprobarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare în 

Comuna Feldru și instituirea taxei speciale de salubrizare pentru anul 2022. 

         3. Proiect de hotărâre privind salarizarea personalului din aparatul de specialitate al 

primarului comunei Feldru pe anul 2022. 

         4. Proiect de hotărâre privind la aprobarea participării la „Programul privind reducerea 

emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru 

vehicolele cu transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic; stații de încărcare 

pentru vehicole electrice în localități” cu proiectul „Amplasare stații de reîncărcare pentru 

vehicole electrice în localitatea Feldru”. 

         Domnii consilieri votează „pentru” un număr de 8 consilieri (Ani Ioan, Beșuțiu Docica, Cira 

Georgeta, Costânaș Aurel, Girigan Alexandru, Neamți Daniel, Sîngeorzan Alexa și Șofroni Ștefan) 

iar un număr de 7 consilieri sunt „împotrivă” Cifor Silivan, Someșan Paul-Marius, Sălvan Ioan-



Gabriel, Marti Alexă-Octavian, Opriș Ioan-Dan, Oprea Traian și Svințiu Vasile). 

         Doamna președinte de ședință prezintă punctul 1 următoarea ordine de zi: 

         Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al primăriei 

comunei Feldru pe anul 2021. 

         Domnul primar dă explicații cu privire la acest proiect de hotărâre. 

         Nefiind discuții la acest proiect de hotărâre doamna președinte de ședință supune spre aprobarea 

consiliului local cu care domnii consilieri votează „pentru” în unanimitate de voturi și se adoptă 

hotărârea nr. 76 din 21.12.2021 care este anexată și face parte integrantă din prezentul proces verbal. 

         Doamna președinte de ședință prezintă punctul 2: 

         Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii nr. 3 din 22.01.2020 cu privire la 

aprobarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare în 

Comuna Feldru și instituirea taxei speciale de salubrizare pentru anul 2022. 

         Domnul primar dă explicații cu privire la acest proiect de hotărâre. 

         Domnul consilier Someșan Paul-Marius întreabă dacă s-au făcut în comună informări cu 

cetățenii comunei cu privire la selectarea deșeurilor care se pun în pubele. Domnul primar arată că s-

au făcut informări cu privire la selectarea deșeurilor.  

         După mai multe discuții pro și contra doamna președinte de ședință Beșuțiu Docica supune spre 

aprobarea consiliului local acest proiect de hotărâre cu care domnii consilieri votează „pentru” un 

numă de 13 consilieri iar doi consilieri sunt „împotrivă” (Someșan Paul și Oprea Traian) și se adoptă 

hotărârea nr. 77 din 21.12.2021 care este anexată și face parte integrantă din prezentul proces verbal. 

         Doamna președinte de ședință prezintă punctul 3: 

         Proiect de hotărâre privind salarizarea personalului din aparatul de specialitate al 

primarului comunei Feldru pe anul 2022. 

         Domnul primar dă explicații cu privire la acest proiect de hotărâre. 

         Domnul consilier Someșan Paul-Marius arată că s-au făcut erori la titlul proiectului de hotărâre 

prin care este trecut „salarizarea personalului din aparatul de specialitate al primarului” și nu 

este trecut „personalul primăriei”  domnul secretar arată că conform art. 5, pct.  „g” din OUG nr. 

57 / 2019 privind codul administrativ aparatul de specialitate al primarului – este format din totalitatea 

compartimentelor funcționale fără personalitate juridică de la nivelul unității administrativ-teritoriale 

precum și secretarul general al unității administrativ-teritoriale; primarul, consilierii personali sau 

personalul din cadrul cabinetului acestuia nu fac parte din aparatul de specialitate.   

         Domnul primar arată că se poate modifica titlul în sensul că se aprobă majorarea cu 10% a 

salariilor de bază a personalului primăriei comunei Feldru.  

         Domnul consilier Someșan Paul-Marius întreabă dacă sunt prevăzuți bani în bugetul local pe 

anul 2022 la care domnul primar arată că bani sunt prevăzuți în bugetul local iar pentru anul viitor se 

vor prevede în bugetul local pe anul 2022.  

         După mai multe propuneri de a se vota acest proiect de hotărâre se votează „pentru” un număr 

de 8 consilieri (Ani Ioan, Beșuțiu Docica, Cira Georgeta, Costânaș Aurel, Girigan Alexandru, Neamți 

Daniel, Sîngeorzan Alexa și Șofroni Ștefan) iar un număr de 7 consilieri sunt „împotrivă” Cifor 

Silivan, Someșan Paul-Marius, Sălvan Ioan-Gabriel, Marti Alexă-Octavian, Opriș Ioan-Dan, Oprea 

Traian și Svințiu Vasile) și se adoptă hotărârea nr. 78 din 21.12.2021 care este anexată și face parte 

integrantă din prezentul proces verbal. 

         Doamna președinte de ședință Beșuțiu Docica prezintă punctul 4. 

         Proiect de hotărâre privind la aprobarea participării la „Programul privind reducerea 

emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru 

vehicolele cu transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic; stații de încărcare 

pentru vehicole electrice în localități” cu proiectul „Amplasare stații de reîncărcare pentru 

vehicole electrice în localitatea Feldru”. 

         Domnul primar dă explicații cu privire la acest proiect de hotărâre. 

         Doamna președinte de ședință Beșuțiu Docica supune spre aprobare acest proiect de hotărâre 

cu care domnii consilieri votează „pentru” în unanimitate de voturi și se adoptă hotărârea nr. 79 din 

21.12.2021 care este anexată și face parte integrantă din prezentul proces verbal. 



 

         Domnul consilier Someșan Paul-Marius întreabă dacă domnul primar este mulțumit cu 

instalațiile ornamentale pentru sărbătorile de iarnă. Domnul primar arată că este mulțumit și explică 

domnilor consilieri că aceste instalații sunt cumpărate de primărie și se pot folosi și în următorii ani 

existând costuri numai cu montajul acestora.   

       Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal pentru cele legale. 

 

 

 

 

            Președinte de şedinţă                                          Secretar general al comunei Feldru 

                 Beșuțiu Docica                                                                   Beșuțiu Gavrilă 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEFINIȚIE PROCES VERBAL  

Preluat din: https://dexonline.ro/definitie 
 

 

 

PROCÉS ~e n.  

2) Succesiune de acțiuni sau de operații prin care se realizează o lucrare.  

◊ ~-VERBAL: document în care este notat pe scurt conținutul discuțiilor 

desfășurate și a hotărârilor adoptate la o adunare sau ședință ori prin care se 

consemnează o constatare, un acord etc 
 

 

         Potrivit DEX - procesul verbal este un înscris (cu caracter oficial) în care se 

consemnează un fapt de natură juridică; act cu caracter oficial în care se redau 

pe scurt discuțiile și hotărârile unei adunări constituite. 

         Procesul verbal – este documentul prin care se consemnează cu exactitate pe 

scurt fapte, acţiuni, discuţii şi hotărâri ale unei adunări constituite, poate 

cuprinde soluţii sau măsuri 

         Proces verbal sedinta – se întocmeşte de către secretarii organelor respective 

sau de alte persoane însărcinate cu redactarea lor. Principalele elemente pe care 

trebuie să le cuprindă acest tip de proces-verbal sunt: antetul documentului 

(numele instituției, denumirea documentului (proces-verbal); subiectul ______ al 

şedinţei Consiliului Local; data ,,______”; menţiuni prealabile (numele persoanei 

care a deschis şedinţa, componenţa prezidiului, nr. de membri prezenţi, absenţi, 

invitaţi); subiectul şedinţei: ordinea de zi; consemnări: pe scurt din luările de 

cuvânt şi concluziile pe puncte din ordinea de zi (menţiuni cu privire la hotărârile 

luate); 
 

 

https://dexonline.ro/definitie
http://www.model-de.ro/Proces+verbal+sedinta+cu+parintii-p4-1297-1-1.htm


 

                 ROMÂNIA 

JUDEŢUL BISTRIŢA – NĂSĂUD 

PRIMĂRIA COMUNEI FELDRU 

       Nr. 11.949 din 23.12.2021 

 

 

CĂTRE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI 

JUDEŢUL BISTRIŢA NĂSĂUD 

 

 

 

Alăturat prezentei vă înaintăm dosarul ședinței ordinare a Consiliului local din data de 

21.12.2021 precum și hotărârile Consiliului local al comunei Feldru nr. 76, 77, 78 și 79  / 2021. 

Prezentul dosar conține un număr de ____ file. 

 

 

 

 

 

 

 

 

              PRIMAR                                         SECRETAR GENERAL AL COMUNEI FELDRU 

         Ţiolan Grigore                                                                          Beşuţiu Gavrilă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

              România 

Județul Bistrița-Năsăud                                                                    Am primit 

Primăria comunei Feldru                                                               
   Nr. 11 971 din 23.12.2021 

 

 

 

 

 

 

 
CĂTRE, 

Domnul primar Țiolan Grigore 

 

 

 

 
         Prin prezenta vă comunic dosarul de ședință privind convocarea Consiliului 

Local al comunei Feldru în ședință ordinară din data de 21.12.2021. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Secretar general al comunei Feldru 

Beșuțiu Gavrilă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

                 ROMÂNIA 

     Judeţul Bistrița – Năsăud 

Consiliul local al Comunei Feldru 

 

 

 

 

 

MINUTA 

ședinței ordinare a Consiliul Local al Comunei Feldru din data de 21.12.2021. 

 

 

 

         La ședința ordinară din data de 21.12.2021 desfășurată prin mijloace electronice 

convocată la inițiativa Primarului.  

         Au fost prezenți un număr de 15 consilieri locali din totalul de 15 consilieri locali 

în funcție. În cadrul ședinței s-au adoptat: 

         1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 

primăriei comunei Feldru pe anul 2021.  

         2. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii nr. 3 din 22.01.2020 cu privire 

la aprobarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare 

în Comuna Feldru și instituirea taxei speciale de salubrizare pentru anul 2022. 

         3. Proiect de hotărâre privind salarizarea personalului din aparatul de specialitate 

al primarului comunei Feldru pe anul 2022. 

         4. Proiect de hotărâre privind la aprobarea participării la „Programul privind 

reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea 

infrastructurii pentru vehicolele cu transport rutier nepoluant din punct de vedere 

energetic; stații de încărcare pentru vehicole electrice în localități” cu proiectul 

„Amplasare stații de reîncărcare pentru vehicole electrice în localitatea Feldru”. 

 

   

 

      Președinte de şedinţă                             Secretar general al comunei Feldru 

         Beșuțiu Docica                                                        Beșuțiu Gavrilă 

 

 

 

 

 

 

 

 



O P I S  

cuprinzând documentele din dosarul ședinței ordinare a Consiliului Local al 

comunei Feldru desfășurată la data de 21.12.2021 ora 10°° 

 

Nr. crt. Conținut 

1 Adresă înaintare dosar ședință. 

2-3 Dispoziție convocare ședință consiliul local. 

4 Convocator. 

5 Convocator ședință pe comisii. 

6-8 Proces verbal ședință consiliul local. 

9-11 Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al primăriei 

comunei Feldru pe anul 2021 + anexă. 

12-14 Hotărâre proiect privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al 

primăriei comunei Feldru pe anul 2021 + anexă. 

15-17 Raport compartiment de specialitate + anexă.  

18-19 Referat de aprobare primar + anexă. 

20 Avizul comisiei de specialitate. 

21-34 Adresă de la ANAF Bistrița-Năsăud și Consiliul Județean. 

35-36 Hotărâre privind modificarea hotărârii nr. 3 din 22.01.2020 cu privire la 

aprobarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de 

salubrizare în Comuna Feldru și instituirea taxei speciale de salubrizare pentru 

anul 2022.  

37-38 Hotărâre proiect privind modificarea hotărârii nr. 3 din 22.01.2020 cu privire la 

aprobarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de 

salubrizare în Comuna Feldru și instituirea taxei speciale de salubrizare pentru 

anul 2022.  

39-40 Raport compartiment de specialitate.  

41-42 Referat de aprobare primar. 

43 Avizul comisiei de specialitate. 

44 Hotărâre privind salarizarea personalului din aparatul de specialitate al 

primarului comunei Feldru pe anul 2022. 

45 Hotărâre proiect privind salarizarea personalului din aparatul de specialitate al 

primarului comunei Feldru pe anul 2022. 

46 Raport compartiment de specialitate.  

47 Referat de aprobare primar. 

48 Proces verbal consultare salariați.  

49 Avizul comisiei de specialitate. 

50-53 Hotărâre privind la aprobarea participării la „Programul privind reducerea 

emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii 

pentru vehicolele cu transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic; 

stații de încărcare pentru vehicole electrice în localități” cu proiectul „Amplasare 

stații de reîncărcare pentru vehicole electrice în localitatea Feldru”. 

54-55 Hotărâre proiect privind la aprobarea participării la „Programul privind reducerea 

emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii 



pentru vehicolele cu transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic; 

stații de încărcare pentru vehicole electrice în localități” cu proiectul „Amplasare 

stații de reîncărcare pentru vehicole electrice în localitatea Feldru”. 

56-57 Raport compartiment de specialitate.  

58-59 Referat de aprobare primar. 

60 Proces verbal de afișare ședință consiliul local. 

61 Anunț ședință consiliul local. 

62 Proces verbal de dezafișare ședință consiliul local. 

63-75 Invitații primar și consilieri locali. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


