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H O T A R A R E A  NR.14 
Din 21 februarie  2020 

 

 

 Privind aprobare ordine de zi 

 

Avand în vedere  prevederile art.135 alin.(7) , art. 136 alin.(1), alin.(2), alin(7), alin(8) 

si ale  

art. 139 alin.(1) din O.U.G. nr. 57/2019 , privind Codul administrativ , 

 Consiliul Local al comunei Criştioru de Jos,cu votul favorabil a 9 consilieri prezenti , 

din 9 consilieri în funcţie :  

 

     H O T A R A S T E 

 

 Art.1.   Se aproba ordinea de zi a sedintei de lucru ordinare a Consiliului Local al 

comunei Cristioru de Jos , din data de  data de 21.02.2020 , dupa cum urmeaza: 

1. Proiect de hotarare privind aprobarea  reţelei şcolare a unitãţilor de învãtãmânt de  

stat preuniversitar la nivelul comunei Criştioru de Jos 2020-2021. 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea raportului de gestiune pe anul 2019 inaintat de  

Ocolul Silvic Sudrigiu, Judetul Bihor . 

3. Proiect de hotarare privind  aprobarea  bugetului de venituri si cheltuieli pe anul  

2020  al Comunei  Cristioru de Jos . 

4. Proiect de hotarare privind aprobarea Programului anual al achizitiilor publice ,pe  

anul 2020, definitivat,dupa aprobarea  bugetului local . 

5.  Proiect de hotarare privind aprobarea valorii contributiei pentru economia circulara  

pentru beneficiarii serviciului de salubrizare a comunei Cristioru de Jos. 

6.  Raportul primarului comunei Cristioru de Jos ,privind ducerea la indeplinire a  

Hotararilor Consiliului Local emise in  anul 2019. 

7. Raportul primarului comunei Cristioru de Jos ,privind starea economica, sociala si  

de mediu ,a comunei Cristioru de Jos ,la finele anului 2019 . 

8. Prezentarea Deciziei nr.22/1  din  17.01.2020, emisa de Camera de Conturi Bihor. 

 

Art.2. Prezenta se comunica cu : Institutia Prefectului –Judetul Bihor ; primarul  

comunei Cristioru de Jos; se afiseaza la sediul primariei ; dosarul sedintei  . 
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