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 Incheiat azi 30.01.2020,cu ocazia desfasurarii lucrarilor şedinţei de lucru ordinare  a 

Consiliului Local al comunei Criştioru de Jos. 

Convocarea s-a efectuat in scris  cu nr.190  din data de  23.01.2020  prin grija d-nei Stan 

Doina , secretarul  comunei  ,urmare a emiterii  Dispoziţiei nr.14  din 23.01.2020 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  29 noiembrie  2019  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-se9  vot. pentru , din 9 consilieri in functie prezenti  , 

adoptandu-se cu unanimitate de vot. Hotărârea nr.3 a şedinţei . 

Ordinea de zi aprobata , este urmatoarea :  

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. Proiect 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 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. 

Presedintele de sedinta  trece la pct 1 al ordinei de zi: 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; 

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.4  a şedinţei . 

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

aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020  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:8   vot pentru ,1 abtinere dl Filip Milu ( apreciaza ca sunt  

obtinute venituri prea mari , nu este normal sa fie un profit asa de mare )  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 

raportului de gestiune pe anul 2019 al  S.C."Comunale Criştior"-S.R.L.  

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.6 a şedinţei . 

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

bugetului de  venituri si cheltuieli previzionat pe  anul 2020  al SC ,,Comunale Cristior ,,SRL  .  

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

Calin , prezinta raportul de avizare favorabil . 

Presedintele de sedinta, dl . Micula daunt-Petru  intreaba daca sunt  discutii  pe aceasta tema . 

Dna Balaj Roxana-Vasilica , prezenta in sala , in calitate de administrator al SC Comunale 

Cristior , spune ca este un buget previzionat, salariile au crescut, dat fiind ca sunt salarizati cu 

minimul pe economie .La care dl Boie Mircea spune sa incerce sa reparare tocatoarea de la tractor , 

ar mai putea obtine venituri din utilaje , astfel incat sa se asigure necesarul cheltuielilor fara a creste 

pretul apei. 

Primarul comunei precizeaza ca tocatoarea este functionala . 

Dl. Filip Milu spune ca nu se poate sa tot creasca pretul apei . Si asa sunt consumatori mici 

.Pana la urma nu vor mai folosi apa . 

     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 

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. 



Presedintele Comisiei  de specialitate Nr. 1 din cadrul Consiliului local   , dl. Mìcula 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.8 a şedinţei . 

Presedintele de sedinta trece la pct.6 al ordinei de zi : Proiect de hotarare privind aprobarea 

numărului asistenţilor personali pentru  anul 2020 . 

 Presedintele Comisiei  de specialitate Nr. 1 din cadrul Consiliului local   , dl. Mìcula 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.9 a şedinţei . 

Presedintele de sedinta trece la pct.7 al ordinei de zi : Proiect de hotarare privind aprobarea 

propunerii de evaluare a performantelor  individuale ale  secretarului comunei Cristioru de 

Jos , pe anul 2019. 

Presedintele Comisiei  de specialitate Nr. 1 din cadrul Consiliului local   , dl. Mìcula 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.10 a şedinţei . 

Presedintele de sedinta trece la pct.8 al ordinei de zi : Proiect de hotarare privind validarea 

Dispozitiei nr. 107/2019 , privind rectificarea bugetului local  al Comunei Cristioru de Jos , pe 

anul 2019 . 

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.11 a şedinţei . 

La pct. 9  Diverse , se trece la discutii . 

Secretarul comunei prezinta prezinta Raport pe semestrul II anul  2019, privind activitatea 

asistentilor personali. 

Nu  sunt discutii  pe aceasta tema . 

Presedintele de sedinta solicita inscrierea la discutii , pe diverse probleme. 

Dl.Bogan Traian – spune ca el nu a venit cu proiect de hotarare pentru achiztionare TAF. Dl 

Boie a spus ca face el, dar vede ca nu s-a facut.  

Primarul comunei ridica , in fata consilierilor locali urmatoarele : 

-  Referitor la  sumele de care dispunem pentru intocmirea bugetului local pe anul 2020 

 ( venituri  proprii) , si evident de care ne permitem sa dispunem pentru unele investitii sau cheltuieli  

nu sunt exorbitante .  

 este vorba de suma de 494.000 lei , suma pe care a raportat-o OS Sudrigiu ca profit pe anul 

2019 ( conform  Situatiei inaintate in data de 22 ianuarie , care inca nu a fost analizata si comparata 

cu situatiile lunare , urmand sa fie discutata in sedinta de lucru din februarie , dupa analiza efectuata 

de personalul din primarie ) . din care s-a virat in cursul zilei de ieri , suma de 100. 000 lei. 



 - veniturile din impozite si taxe sunt sub 300.000 lei . 

 Ori necesitatile si urgentele sunt mari si multe , de ex. : 

 - de anul acesta 50 % din cheltuielil de asistenta sociala se suporta din bugetul local ( pana 

acum era 10 % ) ; 

 - statia de apa trebuie inlocuita  - este vorba de o suma de aproximativ 50.000 euro ( peste 

200.000 lei ) – conform celor discutate telefonic cu firma care a instalat statia cealalta , actualmente  

distrusa. ; 

 - s-a accesat proiectul pentru autobasculanta prin GAL  , urmeaza sa facem achizitia , pana la 

virarea sumei de la  AFIR , achizitia se suporta din bugetul local ( cca 60.000 euro) ; 

 -  avem  nevoie de intretinere si reparatii la scoli , nu pot fi ignorate . 

 -  nu este lipsit de importanta a se construi capele in satele comunei . Toata lumea are nevoie 

de ele . 

 Deci , momentan trebuiesc acoperite prioritatile.  

 Secretarul comunei precizeaza ca anul acesta vor fi alegeri locale. Cheltuielile se fac din 

bugetul local , si se pot ridica pana la  700.000-800.000 lei (estimativ) . 

Dl.Filip Milu – prioritar este Gazul si salubrizarea . 

Da , dar sunt proiecte pe care bugetul local nu le poate sustine , precizeaza secretarul 

comunei.  

Primarul comunei spune ca exista contract de finantare semnat anul trecut pentru salubrizare 

, cu incepere din anul 2020 , insa nu se stie daca se va aplica. Pana acum nu a fost contactat. 

Insa , sunt lucrari mai mici , necesare , care pot fi efectuate din bugetul local. Spre ele ne 

putem orienta . 

Secretarul comunei revine cu  problema capelelor . In Saliste de Vascau s-a reusit 

amenajarea unui spatiu , dupa cum stiti . Ar fi necesare si in Poiana si Cristioru de Jos . Si acolo este 

nevoie. Nu este normal ca oamenii  sa-si tina mortii in case. La Cristioru de Jos chiar exista  o 

locatie careia i se poate da aceasta destinatie , insa este nevoie de investitii acolo. 

Dl.Boie Mircea , intreaba daca s-a primit subventia pentru padure pe proiectul depus la AFIR 

Raspunde Primarul comunei : subventia va intra din anul acesta .Nu cunoastem cuantumul, insa in 

momentul intrarii veti fi informati. 

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                                                                                

 

 


