
 
 

Nr. 
crt 

Număr hotărâre şi data 
adoptării Conţinut Felul Sedintei 

1 1/ 9 ianuarie 2020 
privind aprobarea acoperirii definitive a 

deficitului bugetar din excedentul bugetar 
local al anului 2019 

Extraordinară 

2 2/ 9 ianuarie 2020 

privind aprobarea rectificării Bugetului de 
Venituri şi Cheltuieli al Comunei Izvoru 
Crișului și Programul de Investiții pentru 
anul 2019, prin în sușirea Dispozițiilor 

Primarului nr. 149 din 23.12.2019 și 150 din 
27.12.2019 

Extraordinară 

3 3/30 ianuarie 2020 

privind aprobarea unor măsuri privind 
aducerea la îndeplinire a prevederilor Legii 

nr. 276/2010 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 416/2001 privind 

venitul minim garantat 

Ordinară 

4 4 / 19 februarie 2020 
privind aprobarea contului de încheiere a 
exercițiului bugetar pe trimestrul IV, anul 

2019 
Ordinară 

5 5 / 19 februarie 2020 
privind aprobarea Bugetului de Venituri şi 
Cheltuieli al Comunei Izvoru Crișului și 
Programul de Investiții pentru anul 2020 

Ordinară 

6 6 / 19 februarie 2020 

privind utilizarea excedentului înregistrat la 
finele anului 2019 pentru finanţarea 

secţiunii de dezvoltare aferenta anului 
bugetar 2020 

Ordinară 

7 7 / 12 martie 2020 

privind constatarea încetării de drept a 
mandatului de consilier local al domnului 

Kovacs Ștefan Attila și declararea ca vaant a 
locului ocupat de acesta în Consiliul Local al 

Comunei Izvoru Crișului 

Ordinară 

8 8 / 12 martie 2020 
privind aprobarea plății cotizației de 

membru al Comunei Izvoru Crișului la 
asociații pentru anul 2020 

Ordinară 

9 9 / 12 martie 2020 privind aprobarea organigramei, statului de 
funcții și numărul de personal Ordinară 

10 10 / 12 martie 2020 

privind aprobarea rectificării Bugetului de 
Venituri și Cheltuieli al Comunei Izvoru 
Crișului și Programul de Investiții pentru 

anul 2020 

Ordinară 

11 11 / 12 martie 2020 
privind stabilirea modului de întocmire și 

ținere la zi Registrului Agricol al Comunei 
Izvoru Crișului, Județul Cluj 

Ordinară 

12 12 / 12 martie 2020 

privind aprobarea Regulamentului de 
organizare și funcționare al aparatului de 
specialitate al Primarului Comunei Izvoru 

Crișului 

Ordinară 



13 13 / 12 martie 2020 

privind aprobarea Regulamentului 
Serviciului de Salubrizare al Comunei 
Izvoru Crișului, Caietul de sarcini si 
modelul contractului de delegare prin 

concesiune a gestiunii activitatii 
componente a Serviciului de salubrizare a 

Comunei Izvoru Crișului, respectiv de 
colectare si transport al deseurilor 

municipale si a unor fluxuri speciale de 
deseuri 

Ordinară 

14 14 / 12 martie 2020 

privind plata sumei de 10.242,48 lei, 
reprezentând cheltuieli de judecată în 

dosarul 1783/242/2018 al Consiliul Local al 
Comunei Izvoru Crișului, județul Cluj, 

întrunit în ședință de lucru ordinară din data 
de 26.09.2019. 

Ordinară 

15 15 / 30 aprilie 2020 privind validarea mandatului unui nou 
consilier pe locul devenit vacant Ordinară 

16 16 / 30 aprilie 2020 
privind aprobarea contului de încheiere a 
exercițiului bugetar pe trimestrul I, anul 

2020 
Ordinară 

17 17/28 mai 2020 
privind aprobarea rectificării Bugetului de 
Veniituri și Cheltuieli al Comunei Izvoru 

Crisului pentru anul 2020 
Ordinară 

18 18/28 mai 2020 

pentru stabilirea situaliilor care motiveaza 
acordarea ajutoarelor de urgenta, altele decat 
cele stabilite de Legea nr. 4162001 privind 

venitul minim de incluziune 

Ordinară 

19 19/28 mai 2020 

privind aprobarea amplasarii 
racordurilorbransamentelor de pe domeniul 
publicprivat al Comunei Izvoriu Crișului, 

prevăzute în certificatul de urbanism nr. 169 
din 10.03.2020 

Ordinară 

20 20/28 iunie 2020 

privind alegerea președintelui de ședință al 
Consiliului Local Izvoru Crișului pentru o 
perioadă de trei luni (iunie 2020 – august 

2020) 

Ordinară 

21 21/28 iunie 2020 

privind asigurarea continuității serviciului 
public de salubrizare pe raza Comunei 

Izvoru Crisului, prin prelungirea 
contractului de salubrizare nr. 

30/064/18.12.2018, pentru o perioada de 6 
luni 

Ordinară 

22 22/07 iulie 2020 

privind aprobarea rectificării Bugetului de 
Veniituri și Cheltuieli al Comunei Izvoru 
Crisului si Programul de Investitii pentru 

anul 2020 

Extraordinară 

23 23/07 iulie 2020 privind aprobarea de catre Consiliul Local al 
Comunei Izvoru Crisului a demararii lucrarii Extraordinară 



document Strategia de Dezvoltare a 
Comunei Izvoru Crisului pentru perioada 

2021-2027 

24 24/07 iulie 2020 

privind aprobarea de catre Consiliul Local al 
Comunei Izvoru Crisului la inceperea 

lucrarilor privind elaborarea programului de 
urmarire in timp si expertiza a corpurilor de 

cladir 

Extraordinară 

25 25/07 iulie 2020 privind alocarea unor sume pentru cultele 
religioase din comuna Extraordinară 

26 26/07 iulie 2020 
privind finantarea din bugetul local al 
Comunei Izvoru Crisului a proiectelor 

depuse si selectionate 
Extraordinară 

27 27/23 iulie 2020 

privind aprobarea indicatorii 
tehnico-economici de lucrări pentru 

proiectul ”ALIMENTARE CU APA SI 
CANALIZARE IN LOCALITATEA 
NADASU SI SAULA ÎN COMUNA 

IZVORU CRIȘULUI, JUDEȚUL CLUJ” 

Ordinară 

28 28/23 iulie 2020 

privind aprobarea rectificării Bugetului de 
Venituri și Cheltuieli al Comunei Izvoru 
Crișului și Programul de Investiții pentru 

anul 2020 

Ordinară 

29 29/23 iulie 2020 

privind aprobarea indicatorii 
tehnico-economici de lucrări pentru 

proiectul ”ALIMENTARE CU GAZE 
NATURALE ÎN COMUNA IZVORU 

CRIȘULUI, JUDEȚUL CLUJ” 

Ordinară 

30 30/23 iulie 2020 

privind înregistrarea Comunei Izvoru 
Crișului în Sistemul Național Electronic de 
Plată online a taxelor și impozitelor utilizând 
cardul bancar (SNEP) și modul de suportare 
a comisionului bancar la tranzacțiile online 

Ordinară 

31 31/23 iulie 2020 privind prelungirea convenției de parteneriat 
cu Fundației Creștine ”Diakonia” Ordinară 

32 32/23 iulie 2020 
privind aprobarea contului de încheiere a 
exercițiului bugetar pe trimestrul II, anul 

2020 
Ordinară 

33 33/17 septembrie 2020 

privind alegerea președintelui de ședință al 
Consiliului Local Izvoru Crișului pentru o 
perioadă de două luni (septembrie 2020 - 

octombrie 2020) 

Ordinară 

34 34/17 septembrie 2020 

privind aprobarea rectificarii Bugetului de 
Venituri si Cheltuieli al Comunei Izvoru 
Crisului pentru anul 2020, prin in sușirea 

Dispozitia Primarului nr. 88 din 07.09.2020 

Ordinară 

35 35/17 septembrie 2020 
privind instalarea unor mijloace de 

semnalizare prin indicatoare, marcaje, in 
localitatea Izvoru Crisului (Strada Bedecs), 

Ordinară 



Comuna Izvoru Crișului 

36 36/17 septembrie 2020 
privind aprobarea Regulamentului Intern 
pentru acordarea voucherelor de vacanță 

pentru anul 2020 
Ordinară 

37 37/15 octombrie 2020 

privind aprobarea executării lucrărilor pe 
domeniul public/privat al comunei pentru 

executarea lucrărilor de construire instalație 
electrică de iluminat, cuprinse ăn certificatul 

de urbanism nr. 591/21.08.2020 

Ordinară 

38 38/15 octombrie 2020 

pentru stabilirea situatiilor care motiveaza 
acordarea ajutoarelor de urgenta, altele decat 
cele stabilite de Legea nr. 416/2001 privind 

venitul minim de incluziune 

Ordinară 

39 39/15 octombrie 2020 

privind instituirea unor măsuri fiscale și 
aprobarea proceduriide anulare a 

accesoriilor aferente obligatiilor bugetare 
principale restante la data de 31.03.2020 
inclusiv, datorate bugetului local de către 

contribuabili de pe raza administrativ 
teritorială a Comunei Izvoru Crisului 

Ordinară 

40 40 / 22 octombrie 2020 

privind aprobarea executării lucrărilor pe 
domeniul public / privat al Comunei pentru 
executarea lucrărilor de amenajare pistă de 
biciclete între localitatea Izvoru Crișului și 

Șaula, Comuna Izvoru Crișului, județul Cluj, 
cuprinse în certificatul de urbanism nr. 132 / 

19.02.2019 

Extraordinară 

41 41 / 22 octombrie 2020 

privind aprobarea executării lucrărilor pe 
domeniul public / privat al Comunei pentru 
executarea lucrărilor de alimentare cu apă 
potabilă şi realibitare a rezervorului de 180 
MC în Comuna Izvoru Crișului, cuprinse în 
certificatul de urbanism nr. 185 / 12.03.2020 

Extraordinară 

42 42 / 22 octombrie 2020 

privind aprobarea Regulamentului 
Serviciului de Salubrizare al Comunei 
Izvoru Crișului, Caietul de sarcini si 
modelul contractului de delegare prin 

concesiune a gestiunii activitatii 
componente a Serviciului de salubrizare a 

Comunei Izvoru Crișului, respectiv de 
colectare si transport al deseurilor 

municipale si a unor fluxuri speciale de 
deseuri 

Extraordinară 

43 43 / 12 noiembrie 2020 
privind la alegerea președintelui de ședință 

pentru lunile (noiembrie 2020 - ianuarie 
2020) 

Ordinară 

44 44 / 12 noiembrie 2020 
privind organizarea comisiilor de 

specialitate ale Consiliului Local al comunei 
Izvoru Crișului 

Ordinară 



45 45 / 12 noiembrie 2020 privind alegerea viceprimarului Comunei 
Izvoru Crișului Ordinară 

46 46 / 12 noiembrie 2020 
privind aprobarea Regulamentului de 

organizare și funcționare al Consiliului 
Local al comunei Izvoru Crișului 

Ordinară 

47 47 / 12 noiembrie 2020 privind modificarea Art. 11 din contractul de 
salubrizare nr. 3/064/28.12.2018 Ordinară 

48 48 / 12 noiembrie 2020 privind aprobarea organigramei statului de 
funcții și numărului de personal Ordinară 

49 49 / 12 noiembrie 2020 
privind aprobarea contului de încheiere a 
exercițiului bugetar pe trimestrul III, anul 

2020 
Ordinară 

50 50 / 15 decembrie 2020 

privind aprobarea rectificarii Bugetului de 
Venituri si Cheltuieli al Comunei Izvoru 
Crisului pentru anul 2020 prin in sudirea 

Dispozitia Primarului nr. 121 din 
19.11.2020 

Ordinară 

51 51 / 15 decembrie 2020 

privind aprobarea prelungirii valabilității 
Plan Urbanistic General al Comunei Izvoru 
Crișului cu Regulamentul local de urbanism 

aferent acestuia 

Ordinară 

52 52 / 15 decembrie 2020 

privnd desemnarea reprezentantului 
Comunei Izvoru Crișului în cadrul Adunării 

Generale a Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară ECO-METROPOLITAN 

Cluj  

Ordinară 

53 53 / 15 decembrie 2020 

privind aprobarea rețelei unităților de 
învățământ de stat care vor funcționa anul 

școlar 2021 – 2022, pe raza Comunei Izvoru 
Crișului 

Ordinară 

54 54 / 15 decembrie 2020 privind prelungirea convenției de parteneriat 
cu Fundației Creștine Diakonia Ordinară 

55 55 / 15 decembrie 2020 privind aprbarea impozitelor și taxelor 
locale pentru anul 2021 Ordinară 

56 56 / 23 decembrie 2020 
privind aprobarea rectificării Bugetului de 
Venituri și Cheltuieli al Comunei Izvoru 

Crișului pentru anul 2020  
Extraordinară 

57 57 / 30 decembrie 2020 

privind asigurarea continuității serviciului 
public de salubrizare pe raza Comunei 

Izvoru Crișului, prin prelungirea 
contractului de salubrizare nr. 

3/064/28.12.2018, pentru o perioadă de 6 
luni 

Ședința de îndată 

 


