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 Incheiat azi 21.02.2020,cu ocazia desfasurarii lucrarilor şedinţei de lucru ordinare  a 

Consiliului Local al comunei Criştioru de Jos. 

Convocarea s-a efectuat in scris  cu nr.404  din data de  14.02.2020  prin grija d-nei Stan 

Doina , secretarul  comunei  ,urmare a emiterii  Dispoziţiei nr.27  din 14.02.2020 de catre  primarul 

comunei Cristioru de Jos, dl.Tulvan Fănel. 

Sunt prezenţi urmãtorii consilieri : Boie Mircea, Lucaci Florin, Morar Ovidiu, Bogan Traian , 

Micula Danut , Bonchis Marius ,  Filip Milu, Tulvan Calin , Onica Nicolae. Se constata ca la sedinta 

sunt prezenti  9 consilieri din 9 pe functie. . 

Presedintele de şedinţa  , ales in unanimitate(modalitatea de vot aleasa : vot deschis ,prin 

ridicare de maini ) , este dl Micula Danut –Petru , adoptandu-se Hotărârea nr.1 a şedinţei . 

Presedintele de sedinta , dl. Micula Danut –Petru, incepe sedinta prin supunerea spre 

aprobare a procesului verbal al sedintei  anterioare  , din data de  30 ianuarie  2020  pus la dispoziţia 

consilierilor locali de catre secretarul general al comunei ,adoptandu-se cu unanimitate de voturi  

Hotărârea nr.2. ( 9/9) Modalitatea de vot aleasa in unanimitate este  : vot deschis ,prin ridicare de 

maini. 

Presedintele de sedinta, dl Micula Danut –Petru prezintã ordinea de zi  a sedintei  , si o 

supune aprobarii consiliului local, constatându-se 9  vot. pentru , din 9 consilieri in functie prezenti  

, adoptandu-se cu unanimitate de vot. Hotărârea nr.3 a şedinţei (Modalitatea de vot aleasa in 

unanimitate este  : vot deschis ,prin ridicare de maini). 

Primarul comunei retrage de pe ordinea de zi Raportul primarului comunei Cristioru de Jos , 

privind situatia gestionarii bunurilor , urmand a fi prezentat in sedinta din luna viitoare. 

Presedintele de sedinta supune ordinea de zi spre aprobare ( fara Raportul primarului 

comunei Cristioru de Jos , privind situatia gestionarii bunurilor) si se constata 9 vot. ptr, o contra din 

9 consilieri in functie prezenti toti . 

Ordinea de zi aprobata , este urmatoarea :  

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. 

Presedintele de sedinta  trece la pct 1 al ordinei de zi: Proiect de hotarare privind 

aprobarea  reţelei şcolare a unitãţilor de învãtãmânt de stat preuniversitar la nivelul comunei 

Criştioru  



de Jos 2020-2021. Presedintele Comisiei  de specialitate Nr. 1 din cadrul Consiliului local , dl. 

Micula Danut-Petru , prezinta raportul de avizare favorabil . 

Nu  sunt discutii  pe aceasta tema . 

     Presedintele de sedinta , supune la vot Proiectul de hotarare  initiat de Primarul comunei . 

Modalitatea de vot aleasa in unanimitate este  : vot deschis ,prin ridicare de maini. Supus la 

vot  proiectul de hotarare ,se constata:9   vot pentru , din 9 consilieri prezenti .Cvorumul legal fiind 

intrunit se  adopta astfel , Hotărârea nr.4  a şedinţei . 

  Presedintele de sedinta trece la pct.2 al ordinei de zi : Proiect de hotarare privind  

aprobarea raportului de gestiune pe anul 2019 inaintat de Ocolul Silvic Sudrigiu, Judetul 

Bihor ; 

Presedintele Comisiei  de specialitate Nr.2 din cadrul Consiliului local   , dl. Morar Ovidiu-

Calin, prezinta raportul de avizare favorabil . 

Nu  sunt discutii  pe aceasta tema . 

     Presedintele de sedinta , supune la vot Proiectul de hotarare  initiat de Primarul comunei . 

Modalitatea de vot aleasa in unanimitate este  : vot deschis ,prin ridicare de maini. Supus la  

vot  proiectul de hotarare ,se constata:9   vot pentru ,  din 9 consilieri prezenti . 

 Cvorumul legal fiind intrunit se  adopta astfel , Hotărârea nr.5 a şedinţei . 

Presedintele de sedinta trece la pct.3 al ordinei de zi : Proiect de hotarare privind aprobarea  

bugetului de venituri si cheltuieli pe anul  

2020  al Comunei  Cristioru de Jos , completat cu sumele primite ulterior afisarii pe site-ul si 

avizierul primariei,  asa cum a fost avizat in sedinta de lucru a comisiei nr.2 din cadrul Consiliului 

local al comunei Cristioru de Jos . 

Primarul comunei precizeaza ca initiaal a fost publicat un proiect de hotarare fara sumele 

primite adresa nr.BHG_STZ 161/2020 de la AJFP Bihor prin care ni sa  

comunicat suma de 928000 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 ) .Deasemenea , prin aceeasi adresa ,se aloca suma de 326 .000 

lei – sume din TVA pentru cheltuieli materiale : scoala, asistenta sociala , sume pentru incalzire la 

beneficiarii de ajutor social , sume pentru tichete gradinita si copii cu CES, fapt prezentat in sedinta 

Comisiei de specialitate Nr. 2 din cadrul Consiliul local. Practic a fost completat proiectul de buget 

cu sume pentru cheltuielile materiale enumerate mai sus . 

 Consilierii locali au luat act in comisii de modificarile intervenite si ca atare  Presedintele 

Comisiei  de specialitate Nr. 2 din cadrul Consiliului local   , dl. Morar Ovidu-Calin , prezinta 

raportul de avizare favorabil . 

Nu mai  sunt discutii  pe aceasta tema . 

     Presedintele de sedinta , supune la vot Proiectul de hotarare  initiat  si completat  ulterior de 

Primarul comunei, astfel cum a fost avizat in comisia de specialitate . 

Modalitatea de vot aleasa in unanimitate este  : vot deschis ,prin ridicare de maini. Supus la 

vot  proiectul de hotarare ,se constata:9  vot pentru , din 9 consilieri prezenti .Cvorumul legal fiind 

intrunit se  adopta astfel , Hotărârea nr.6 a şedinţei . 

Presedintele de sedinta trece la pct.4 al ordinei de zi : Proiect de hotarare privind aprobarea  

Programului anual al achizitiilor publice ,pe anul 2020, definitivat,dupa aprobarea  bugetului 

local . Presedintele Comisiei  de specialitate Nr. 2 din cadrul Consiliului local   , dl. Morar 

Ovidu-Calin , prezinta raportul de avizare favorabil . 

Nu  sunt discutii  pe aceasta tema . 

     Presedintele de sedinta , supune la vot Proiectul de hotarare  initiat de Primarul comunei . 

Modalitatea de vot aleasa in unanimitate este  : vot deschis ,prin ridicare de maini. Supus la 

vot  proiectul de hotarare ,se constata:9  vot pentru , din 9 consilieri prezenti .Cvorumul legal  

fiind intrunit se  adopta astfel , Hotărârea nr.7 a şedinţei . 

Presedintele de sedinta trece la pct.5 al ordinei de zi : Proiect de hotarare privind aprobarea 

valorii contributiei pentru economia circulara  



pentru beneficiarii serviciului de salubrizare a comunei Cristioru de Jos. 

Presedintele Comisiei  de specialitate Nr. 2 din cadrul Consiliului local   , dl. Morar Ovidiu-

Calin  , prezinta raportul de avizare favorabil . 

Nu  sunt discutii  pe aceasta tema . 

     Presedintele de sedinta , supune la vot Proiectul de hotarare  initiat de Primarul comunei . 

Modalitatea de vot aleasa in unanimitate este  : vot deschis ,prin ridicare de maini. Supus la 

vot  proiectul de hotarare ,se constata:9  vot pentru , din 9 consilieri prezenti .Cvorumul legal fiind 

intrunit se  adopta astfel , Hotărârea nr.8 a şedinţei . 

Presedintele de sedinta trece la pct.6 al ordinei de zi : Raportul primarului comunei Cristioru 

de Jos ,privind ducerea la indeplinire a  

Hotararilor Consiliului Local emise in  anul 2019. 

Primarul comunei da citire materialului pregatit. 

Nu sunt intrebari. 

Presedintele de sedinta trece la pct.7 al ordinei de zi : Raportul primarului comunei Cristioru 

de Jos ,privind starea economica, sociala si de  

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

Primarul comunei da citire materialului pregatit. 

Nu sunt intrebari. 

La pct. 9  , secretarul comunei prezinta continutul Deciziei nr.22/1  din  17.01.2020, emisa de 

Camera de Conturi Bihor. 

Secretarul comunei inmaneaza , sub semnatura , alesilor locali extras din Codul administrativ 

, privind obligativitatea depunerii rapoartelor anuale de activitate precum si referitor la sanctiunea 

aplicabila pentru nedepunere.  

In continuare Primarul comunie informeaza consilieiri locali asupra fatului ca in urma 

licitatiei organizate pentru delegarea serviciului de salubrizare pe Zona 4 – in care intra si comuna 

noastra, castigatorul a fost desemnat , respectiv AVE Salonta. A fost in primarie un delegat de- al lor  

care a precizat ca probabil din luna iunie vor intra ca operator, se va realiza colectarea pe 4 fractii : 

rezidual, hartie, pet-uri , sticla cu ridicare periodica 1-2 saptamani ( saptamanal la reziduale si mai 

rar la celelalte ) , vor aduce pubele de 40 litri pentru reziduale , la care se vor instala Cip-uri care vor 

fi citite la descarcarea in masina si debitate pe titularul contractului . 

De asemenea Primarul informeaza consilierii locali ca avem o oferta de asociaere pentru 

Zona Motilor – A.D. I. cu sediul in Zlatna, solicitandu-le consilierilor sa si exprime punctul de 

vedere asupra asocierii. Daca doriti sa se faca , se va initia proiectul necesar.Ideea lor este de a 

obtine fonduri prin accesarea unor proiecte pentru fonduri europene . Consilierii spun ca trebuie 

vazut  care este scopul si costul. Sa nu ne trezim ca platim contributii si dupa aia nu avem nici un 

avantaj, precizeaza dl.Filip Milu. 

Nu mai sunt discutii . Presedintele de sedinta declara inchise lucrarile sedintei . 

Drept pentru care s-a incheiat prezentul proces-verbal in 3 ex. din care: unul se va afisa la 

sediul Primariei ; 1 ex. se va inainta la Institutia Prefectului – judetul Bihor si 1 ex.se va depune la 

dosarul de sedinta. 

 

 

 

 PRESEDINTE DE SEDINTA ,                                      SECRETARUL GEN. AL COMUNEI , 

 CONSILIER LOCAL,      Stan Doina 

 Micula Danut-Petru                                                                                

 

 


