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H O T A R A R E A  NR.3  
Din 30 ianuarie  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 30.01.2020 , dupa cum urmeaza: 

1. Proiect de hotarare privind mentinerea  preturilor de referinta pentru anul 2020 , pe  

specii/grupe de specii ,grade de accesibilizare ,sortimente dimensionate si natura produselor 

pentru  masa lemnoasa pe picior care se recoltează din fondul forestier proprietate 

publica/privata a comunei Cristioru de Jos, la acelasi nivel stabilit pentru anul 2019 , prin 

HCL nr.71  din 27.11.2018; 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 

2020   

inaintat de Ocolul Silvic Sudrigiu, Judetul Bihor ; 

3. Proiect de hotarare privind  aprobarea raportului de gestiune pe anul 2019  al  

S.C."Comunale Criştior"-S.R.L.  

4. Proietc de hotarare privind aprobarea   bugetului de  venituri si cheltuieli 

previzionat pe   

anul 2020   al SC ,,Comunale Cristior ,,SRL  . 

5.  Proiect de hotarare privind aprobarea pentru anul 2020 , a Planului anual de 

lucrari  

prevazute a fi efectuate cu beneficiarii Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, care 

au obligatia de a presta un anumit numar de ore de munca . 

6. Proiect de hotarare privind privind aprobarea numărului asistenţilor personali 

pentru  

 anul 2020 . 

7. Proiect de hotarare privind aprobarea propunerii de evaluare a performantelor   

individuale ale  secretarului comunei Cristioru de Jos , pe anul 2019. 

8. Proiect de hotarare privind validarea Dispozitiei nr. 107/2019 , privind rectificarea  

bugetului local  al Comunei Cristioru de Jos , pe anul 2019 . 

9. Diverse. 

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

comunei  

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



 

 

               PRESEDINTE,                                                        CONTRASEMNEAZA, 

             Consilier local ,                                                                      Secretar,                

          MICULA Danut-Petru                                                              STAN Doina 
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