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 Incheiat azi 27.03.2020,cu ocazia desfasurarii lucrarilor şedinţei de lucru extraordinare  a 

Consiliului Local al comunei Criştioru de Jos. 

Convocarea s-a efectuat in scris  cu nr.822   din data de  23.03.2020  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 Morar Ovidiu-Calin  , adoptandu-se Hotărârea nr.1 a şedinţei . 

Presedintele de sedinta , dl. Morar Ovidiu-Calin  , incepe sedinta prin supunerea spre 

aprobare a procesului verbal al sedintei  anterioare  , din data de  21 februarie  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 Morar Ovidiu-Calin  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 (9 vot. ptr, o contra din 9 consilieri in functie prezenti toti) de vot. 

Hotărârea nr.3 a şedinţei . 

Ordinea de zi aprobata , este urmatoarea :  

1. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe  

anul 2020  al Comunei  Cristioru de Jos . 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane,  

materiale si financiare pentru gestionarea situatiilor de urgenta de pe teritoriul administrativ al  

comunei Cristioru de Jos , judetul Bihor , pe anul 2020  . 

3. Proiect de hotarare privind  aprobarea  Planului de analiza si acoperire a riscurilor al   

comunei Cristioru de Jos  . 

4. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Programului anual de achiziţii   

publice pe anul 2020 ; 

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

aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020  al Comunei  Cristioru de Jos . 

Primarul comunei Cristioru de Jos , prezintă consilierilor proiectul de hotarare initiat ,  

precizand ca se rectifică suma de 450.000 lei la Sectiunea de dezvoltare ( DC 263) si suma de 95 

.000 lei la Sectiunea de funcționare ( primiți de la OS Sudrigiu ca urmare a solicitării fondului de 

regenerare neutilizat in an. 2019 , suma care nu a fost prinsă la intocmirea byugetului local pentru 

an. 2020 ,  care propune a fi alocați pentru situatii de urgență 95.000 , din care :80 000 pentru hrana, 

imbracaminte etc , 13.000 dezinfectanti , 2000 pentru incalzire ,daca este cazul) ). 

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

Calin, prezinta raportul de avizare favorabil . 

     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 

Planului de asigurare cu resurse umane, materiale si financiare pentru gestionarea situatiilor de 

urgenta de pe teritoriul administrativ al  comunei Cristioru de Jos , judetul Bihor , pe anul 2020  .  

Presedintele Comisiei  de specialitate Nr.1din cadrul Consiliului local   , dl. Micula Danut –

Petru , prezinta raportul de avizare favorabil . 

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

Calin, prezinta raportul de avizare favorabil . 

Secretarul comunei evidentiaza faptul ca la nivelul Comitetului local pentru Situatii de 

urgenta , s-a hotarat alocarea sumei de 13 lei/zi , pentru hrana celor aflati in izolare la domiciliu , 

care solicita acest sprijin. Pana la ora actuala avem izolati la domiciliu, dar nici unul nu a solicitat 

hrana. Oricum, se tine legatura cu aceste persoane precum si cu membrii familiilor lor .  Primarul 

comunei i-a contactat telefonic , solicitand sa fie anuntat daca au nevoie de ceva.  

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  

Planului de analiza si acoperire a riscurilor al comunei Cristioru de Jos  . 

Presedintele Comisiei  de specialitate Nr.1din 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  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  

modificarii si completarii  Programului anual al achizitiilor publice ,pe anul 2020.  

Presedintele Comisiei  de specialitate Nr.1din cadrul Consiliului local   , dl. Micula Danut –

Petru , prezinta raportul de avizare favorabil . 

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

Calin , prezinta raportul de avizare favorabil . 

Primarul comunei, dl. Fanel Tulvan, precizeaza ca ,a propus modificarea pct. 12 din planul  

achizitiilor publice pentru anul 2020, asa cum a fost definitivat luna trecuta dupa adoptarea  

bugetului local , in sensul că: in loc de Organizarea Serbarii Campenesti La izvorul lui Horea  , care 

apreciaza ca nu se va putea desfasura si nici nu este momentul, sa fie achizitionate scaune pentru 

caminul Cultural din localitatea Poiana( singurul care nu este dotat cu scaune ) , respectiv sa se 

procedeze la elaborarea Strategiei de dezvoltare a comunei Cristioru de Jos  . 

Ca urmare se vor complecta 2 achizitii : 1  modernizare si reparatie DC 263 – sume alocate  

prin Hotararea CJ Bihor; si 2) elaborarea Strategiei de dezvoltare a comunei. 

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 . 

De asemenea Primarul comunei, dl.Fanel Tulvan  informeaza consilierii locali asupra 

masurilor dispuse la nivel local ,masuri afisate pe fiecare sat, la fiecare magazin alimentar si avizier 



al primariei. Mai mult , au fost trimise sub semnatura , adrese tuturor gospodariilor care au persoane 

plecate in strainatate , privind masurile ce se impun a fi luate daca revin in gospodarii . Atrage 

atenția asupra implicarii tuturor consilierilor in problemele pe catre locuitorii le ridica in aceasta 

perioada , solicita tuturor ,sa aduca la cunostinta primariei orice probleme legate de nevoile 

populatiei , intrebari …etc.  

La nivelul primariei s-au intocmit situatii cu persoanele peste 65 ani, se cunosc toate , sunt 

cazuri izolate unde locuiesc singuri si nu au vreun membru de familie in localitate, situatie in care s-

a discutat cu persoanele in cauza , cu persoanele  apropiate lor, din localitate/ alta localitate , sau cu 

vecini , in asa fel incat ,fiecare varstic sa fie in grija cuiva.  La Cristioru de Sus , s-a discutat cu  

proprietarul magazinului alimentar care va asigura distribuirea ,daca este cazul  ,a produselor 

primare , contra cost ,  catre beneficiari.  

S-a creat o pagina pe facebook, Primaria Cristioru de Jos , unde sunt postate toate 

informatiile primite in legatura cuu COVID 19 , tocmai pentru a se asigura ca sunt vazute nu doar de 

cei prezenti in comuna ci si de cei plecati in strainatate. De asemenea sunt postate la ,,Anunturi,, si 

pe pagina web a primariei comunei Cristioru de Jos . 

Medicul uman va merge in fiecare localitate dupa programul anterior stabilit si cunoscut de 

populatie ,precizand doar o singura modificare de ora , nu de zile . Se va deplasa in timpul orelor 

11,00 -13,OO , ore in care si varstnicii au dreptul de a circula pe strada.  

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. 
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