
JUDETUL BIHOR 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CRISTIORU DE JOS 

          

 

       

HOTARAREA NR. 17 

Din 21 februarie 2020  

 

Privind aprobarea  bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020  al 

Comunei  Cristioru de Jos 

 

Avand in vedere : 

 proiectul de hotarare initiat de primarul comunei Cristioru de Jos , insotit de  

referatul de aprobare  al initiatorului  , inregistrat sub nr.167 din 21.01.2020  , raportul de 

specialitate intocmit de dna Mone Loredana, avand functia de sef birou-Biroul financiar 

contabil, achizitii publice si administrativ din aparatul de specialitate al primarului comunei 

Cristioru de Jos,inregistrat sub nr. 177 din 21.01.2020 , toate completate ulterior ca urmare a 

inregistrarii in data de 13.02.2020 ,la Primaria comunei Cristioru de Jos , a DECIZIEI NR. 5   

din 12.02.2020 emisa de   AJFP Bihor ,inregistrata la noi cu n.382/13.02.2020 ,prin care se 

comunica repartizarea sumei de 326 mii lei - sume defalcate din TVA pentru finantarea 

:unitatilor de invatamant, drepturilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicat sau 

indemnizatii lunare ,incalzirea locuintei cu lemne, stimulente educationale , copii cu cerinte 

educationale special ; 

 veniturile proprii ale  comunei Cristioru de Jos , asa cum rezulta din 

Programul de  

impozite si taxe- situatia debitelor la 01.01.2020  in suma de 728 500  lei , veniturile prevazut 

a fi realizate din  accesarea masurii 15.1 ,, Plati pentru angajamente de silvomediu  ,, sprijin 

aferent schemei de ajutor de stat , Contract de finantare Nr. C 1920074X223160505785 /2019 

AFIR  – acordare ajutor financiar nerambursabil in conditiile PNDR , in suma de maxim 

279.810 lei  ; 

 Legea 5/2020  ,legea  bugetului de stat pe anul 2020 ;  

 DECIZIA NR. 1  din 14.01.2020 emisa de   AJFP Bihor ,inregistrata la noi cu  

nr.152/20.01.2020 ,prin care au fost repartizate sume defalcate din TVA pentru echilibrarea in 

cuantum de 834 000 lei, sume din impozitul de venit  in cuantum de  666 000 lei ,  

 DECIZIA NR. 5   din 12.02.2020 emisa de   AJFP Bihor ,inregistrata la noi cu  

n.382/13.02.2020 ,prin care a fost repartizata suma de 326 mii lei - sume defalcate din TVA 

pentru finantarea :unitatilor de invatamant, drepturilor asistentilor personali ai persoanelor cu 

handicat sau indemnizatii lunare ,incalzirea locuintei cu lemne, stimulente educationale , copii 

cu cerinte educationale speciale  si suma de 928 000 lei la sume defalcate din TVA pentru 

echilibrarea fata de 834 000 lei comunicata prin Decizia nr. 1/14.01.2020 a AJPF Bihor , 

diferenta fiind de 94.000 lei in plus (compensarea pentru zona motilor ) ; 

Tinand cont de avizul comisie de specialitate din cadrul consiliului local al comunei  

Cristioru de Jos , inregistrat sub nr.495  din 21.02.2020 ; 

 prevederilor Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea  

actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia 

publică ,  

republicată, cu modificările şi completările ulterioare ; 



 Prevederile art. 2 alin(1) pct. 50,pct.51, art.5, art.19(1) lit.a) , art.20(1) lit.a), 

art. 23 (1)  

,(2) lit.a) ,art.25 ,art.36 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale , cu 

completarile si modificarile ulterioare ,  

Tinand seama de obiectivele propuse de primarul comunei Cristioru de Jos, sumele 

alocate si a celorlalte venituri ale bugetului local ,urmeaza  a  fi repartizate pe conturi de 

venituri si cheltuieli , conform destinatiei stabilite , 

In temeiul prevederilor art. 87, art.88, art.129 alin(4) lit.a) , art. 139 alin(3) lit.a) , 

art.155 alin(1) lit.c) , art. 196 alin(1) lit.a) , din OUG nr. 57 /2019, privind  Codul 

administrativ 

 Consiliul Local al comunei Cristioru de Jos,cu votul favorabil a unui numar de  9 

consilieri din 9 consilieri in functie , prezenti 9 consilieri , 

 

H O T A R A S T E 

 
 Art.1  Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al comunei Cristioru de Jos  pentru 

anul 2020, la partea de venituri in suma de 3 .118 .500 lei si  la partea de cheltuieli in suma de 

3 .118 .500   lei, pentru Sectiunea de functionare si Sectiunea de Dezvoltare  , conform 

Anexelor 1 si 2  la prezenta hotarare .  

Art.2.   Se aproba bugetului de venituri si cheltuieli  pentru Scoala Gimnaziala Nr.1 

Saliste de Vascau, conform Anexei  nr. 3 la prezenta hotarare. 

 Art. 3.   Se aproba Lista  de investitii ce se vor realiza in  anul 2020 , conform Anexei 

4 la prezenta hotarare ; 

 Art.4.    Se aproba numarul de posturi bugetate  pentru anul 2020 , conform Anexei 5  

la prezenta hotarare . 

Art.5.  Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarul 

comunei Cristioru de Jos , dl.Tulvan Fanel. 

Art.6. Prezenta se comunica cu : Institutia Prefectului –Judetul Bihor ; Primarul 

comunei Cristioru de Jos ,A.J.F.P. Bihor ; Biroul finante,contabilitate,achizitii publice si 

administrativ; Trezoreria Beius, se afiseaza la sediul/site-ul primariei comunei Cristioru de 

Jos ; dosar sedinta.        

  

 

 

 

 

      PRESEDINTE DE SEDINTA,                                                   CONTRASEMNEAZA, 

             Consilier local ,                                                                         Secretar general,                

         Danut-Petru  MICULA                                                     Doina STAN 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ex.7 
 


