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HOTARAREA NR. 23 

Din 27 martie 2020 

 

Privind aprobarea  bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020  al 

Comunei  Criștioru de Jos 

 

Având în vedere : 

 

 proiectul de hotarare inițiat de primarul comunei Criștioru de Jos , însotit de referatul de  

aprobare  al  inițiatorului  , înregistrat sub nr.812 din  23.03.2020  precum și de  raportul de specialitate 

întocmit de dna  Mone Loredana Emilia , avand  funcția de șef birou-Biroul financiar contabil , achiziții 

publice si administrativ  din aparatul de specialitate al primarului comunei Criștioru de Jos, înregistrat 

sub nr. 813 din 23.03.2020 ,  

 Hotărârea nr. 17 din 21.02.2020 , privind aprobarea  bugetului de venituri și cheltuieli pe  

anul 2020  al Comunei  Criștioru de Jos, 

 Adresa nr. 4668 din 05.03.2020 a CJ Bihor – Direcția Generala Economică  , prin care  

informează că, prin Hotararea nr. 35/04.03.2020 a Consiliului Județean Bihor ,s-a aprobat repartizarea 

de sumei de 450 000 lei –sume  defalcate din TVA , indicator 11.02.05 , pentru lucrari de  reparații si 

modernizare DC 263 , aparținând comunei Criștioru de Jos ; 

       Tinând cont de avizul comisie de specialitate nr. 2  din cadrul consiliului local al comunei  

Criștioru de Jos , înregistrat sub nr.856 din 27.03.2020 ; 

 Instituirea stării de urgență de către Președintele  României , prin Decretul nr. 195/16 

martie 2020 , 
 Tinînd seama de adresa nr. 3045 /19.03.2020 a Institutiei Prefectului –Judetul Bihor 

inregistrata la Primaria comunei Cristioru de Jos, sub nr.792 din 19.03.2020 , prin care se solicita 

constituirea fondului de rezerva bugetara potrivit art. 36 din Legea nr. 273/2006 , privind finantele 

publice locale , 

 Măsurile si acțiunile ce se întreprind la nivelul Județului Bihor pentru gestionarea  

infecțiilor cu Coronavirus COVID 19 , stabilite prin Hotărârea nr. 5 din 29.02.2020 , adoptată de către 

Comitetul Județean Pentru Situații de Urgență al Județului Bihor ; 
 Văzând propunerea Primarului comunei ca întreaga sumă virată de OS Sudrigiu ,  

respectiv 95.000 lei, să fie direcționata către contul 610250 – Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice 

si siguranța națională , urmând a fi utilizată , în caz de nevoie  ,pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor 

instituite la nivel local/ județean / național  în situații de urgență - respectiv  măsuri pentru prevenirea, 

combaterea si limitarea raspândirii cu  COVID -19 , asigurarea cu cele necesare traiului persoanelor 

aflate in izolare la domiciliu - , așa cum a fost precizat de către A.J.F.P Bihor ;  

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

actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 Prevederile  art. 2 pct. 47 , art.5, art.19(2), art.20(1) lit.c, ,art.26 , art. 49(4) din Legea  

nr. 273/2006 ,privind finantele publice locale , cu completarile si modificarile ulterioare , 

Tinând seama de obiectivele propuse de primarul comunei Criștioru de Jos, sumele alocate si a 

celorlalte venituri ale bugetului local ,  

 

 

 



 

 

In baza prevederilor art. 129 alin. (2 ) lit.b)l lit.d)  alin.(4) lit.a), alin.(7) lit h)din O.U.G.  

nr. 57/2019 privind Codul administrativ  , 

 În temeiul prevederilor art. 139 alin.(3), lit a), ale art. 196(1) lit.a) din O.U.G 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 Ă R Ă Ș T E 

 
 Art.1 (1)  Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Criștioru de Jos  

pentru anul 2020, ,urmând ca , la partea de venituri sa fie în  sumă de 3 .663 .500 lei iar la partea de 

cheltuieli în sumă de  3 .663.500   lei , conform Anexei 1 la prezenta hotărâre.  

a) Se aprobă rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli la Secțiunea de funcționare , cu suma 

de  95 .000 lei , urmănd ca  la partea de venituri sa fie în  suma de 1.853.000 lei iar  la partea de 

cheltuieli în sumă de  1.853.000,00 lei, conform Anexei  nr. 2 la prezenta hotărâre. 

b)   Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli la Secțiunea de dezvoltare , cu suma 

de 450 .000 lei , urmănd ca  la partea de venituri sa fie în  sumă de 1.715.000 lei iar  la partea de 

cheltuieli în sumă de  1.715.000,00 lei, conform Anexei  nr. 3 la prezenta hotărâre. 

 Art. 3.   Se aprobă completarea  Listei  de investiții care se vor realiza în  anul 2020 , conform 

Anexei 4  la prezenta hotărâre ; 

Art.4.  Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează primarul comunei 

Criștioru de Jos , dl.Tulvan Fănel. 

Art.5. Prezenta se comunică cu : Instituția Prefectului –Județul Bihor ; Primarul comunei 

Criștioru de Jos ,A.J.F.P. Bihor ; Biroul financiar contabil,achiziții publice si administrativ; Trezoreria 

Beiuș, se afișează la sediul/site-ul primăriei comunei Criștioru de Jos ; dosar ședinta.        

  

 

 

 

       PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ,                                       Contrasemnează , 

                 Consilier local                                                             Secretar general,                

         Ovidiu –Călin MORAR                                                       Doina STAN 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ex.7 

 

 

 
 

 


