
 
 
 
 
 
 
 
ROMÂNIA  
JUDEŢUL CLUJ 
COMUNA FLOREȘTI  
PRIMAR, 
Nr.  21010 din  21 ianuarie 2022 
 
 
 

 
C O N V O C A T O R 

  
   

Se convoacă Consiliul local al comunei Florești  în ședință ordinară  în data de 27.01.2022, ora 15,00,  
în mediul online, cu următoarele proiecte ale ordinii de zi, inițiate de către primarul comunei Florești, conform 
anexei .  
                                                                                           
 

 
 

PRIMAR 
PIVARIU BOGDAN NICOLAE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          
 
 



    ANEXĂ LA CONVOCATORUL NR.  21010   din 21.01.2022 
 

1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței din data de 12.01.2022; 
2. Proiect de hotărâre privind exprimarea acordului pentru realizarea lucrării – rețea de telecomunicații în 

comuna Florești, str. Teilor, jud. Cluj; 
Inițiator proiect: primar Pivariu Bogdan Nicolae 

Comisia nr. 4 Biroul de Urbanism  
 

 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea demersurilor în vederea retragerii UAT Comuna Florești din 

cadrul S.C. QUATRO ECO SALUB S.R.L.; 
Inițiator proiect: primar Pivariu Bogdan Nicolae 

Comisia nr. 2 Compartiment juridic 
 

4. Proiect de hotărâre privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici, a Strategiei de tarifare (Planul 
anual de evoluție a tarifelor la apă și canalizare în perioada 2017-2023) şi a cofinanţării proiectului 
”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și Sălaj, în 
perioada 2014-2020” în urma aplicării Metodologiei de ajustare a prețurilor în cadrul devizelor generale 
aferente proiectelor de infrastructură publică finanțate prin POIM 2014-2020 aprobată prin Hotărarea 
de Guvern nr.379/2020;  
Inițiatori proiect: primar Pivariu Bogdan Nicolae; 

Comisia nr. 1 
 

Direcția economică 
Compartiment juridic 

 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de pe 

raza comunei Florești pentru anul școlar 2022 -2023;  
Inițiatori proiect: primar Pivariu Bogdan Nicolae; 

Comisia nr. 3 Direcția economică 
 

 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurii de închiriere a unui spațiu de depozitare 

pentru bunurile aparținând Comunei Florești și a caietului de sarcini; 
Inițiatori proiect: primar Pivariu Bogdan Nicolae; 

Comisia nr. 1 
Comisia nr. 2 
 

Direcția economică 
 

 
7. Proiect de hotărâre privind  delegarea Serviciului de Gestionare al câinilor fără stăpân, numai către 

persoane juridice, asociații sau fundații care desfășoară activități în domeniu protecției animalelor; 
Inițiator proiect: primar Pivariu Bogdan Nicolae; 

Comisia nr. 1 
Comisia nr. 2 
 

Serviciul Achiziții Publice, Implementare 
Proiecte și Postimplementare Proiecte 

 
8. Proiect de hotărâre privind ajustarea tarifelor pentru colectarea și transportarea deșeurilor practicate de 

către operatorul de salubritate AS RDE HARGHITA și AVE BIHOR, în calitate de gestionar al 
serviciului de salubritate în comuna Florești; 
Inițiator proiect: primar Pivariu Bogdan Nicolae; 

Comisia nr. 1 
 

Direcția economică 
Compartiment juridic 

 
 
 
 



9. Proiect de hotărâre privind acordarea de ajutor financiar; 
   Inițiator proiect: primar Pivariu Bogdan Nicolae 
Comisia nr. 3 
 

Serviciul de Asistență Socială Medicină 
Şcolară și Probleme Romi 

10. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului privind delegarea serviciului de salubrizare în 
comuna Florești; 

   Inițiator proiect: primar Pivariu Bogdan Nicolae; 
Comisia nr. 1 Direcția economică 

 
 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării și modificării fișei postului Șefului de Centru 
a ”Creșei Cetatea Fetei”, structură cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului Local Florești     
Inițiator proiect: primar Pivariu Bogdan Nicolae; 

Comisia nr. 3 Compartiment juridic 
 

   
    12. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație cu sarcini nr. 170 din 18 ianuarie 2022; 

   Inițiator proiect: primar Pivariu Bogdan Nicolae; 
Comisia nr. 2 Compartiment juridic 

 

12. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului privind stabilirea tarifelor la persoanele 
juridice și modelul de contract pentru prestarea serviciilor de salubritate; 
Inițiator proiect: primar Pivariu Bogdan Nicolae; 

Comisia nr. 1 
 

Direcția economică 
 

13. Diverse 
 
 
 
 
 

PRIMAR 
PIVARIU BOGDAN NICOLAE 
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