
 
 

Nr. 
crt 

Număr hotărâre şi 
data adoptării Conţinut 

1 1 / 08 ianuarie 2018 
privind alegerea președintelui de ședință al 

Consiliului Local Izvoru Crișului pentru o perioadă 
de trei luni (ianuarie 2018 - martie 2018) 

2 2 / 08 ianuarie 2018 privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor 
publice pentru anul 2018 

3 3 / 08 ianuarie 2018 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului 
bugetar din excedentul bugetar local al anului 2017 

4 4 / 23 ianuarie 2018 
 

privind executarea lucrărilor de construire rețea 
subterană interurbană de fibră optică, pentru 

furnizarea serviciilor de comunicații electronice, pe 
tronsonul Oradea - Cluj Napoca 

5 5 / 23 ianuarie 2018 privind aprobarea Planului de lucrări de interes local 
pe anul 2018 pentru beneficiarii de ajutor social 

6 6 / 23 ianuarie 2018 
privind revocarea HCL 14/2016 privind aprobarea 

închirierii unei suprafețe de teren agricol 
neproductiv prin licitație prin strigare 

7 7 / 23 ianuarie 2018  

privind aprobarea întocmirii proiectelor și a studiilor 
de fezabilitate pentru introducerea apei potabile și a 
canalizării menajere în satul Nadășu și introducerea 

canalizării menajere în satul Șaula 

8 8 / 23 ianuarie 2018 
 

privind stabilirea criteriilor și a metodologiei de 
acordare a ajutoarelor de urgență pentru familiile și 

persoanele care se află în situații de necesitate 
cauzate de calamități naturale, incendii și accidente 

9 9 / 23 ianuarie 2018 
 

privind modificarea HCL nr. 39/2017 privind 
aprobarea eșalonării plății debitului cu care 

figurează în evidențele Primăriei comunei Izvoru 
Crișului Intreprinderea Individuală Kovacs 

Szilveszter 

10 10 / 23 ianuarie 2018 
 

privind aprobarea unui ajutor de urgență doamnei 
Kovacs Margareta, cu domiciliul în satul Nearșova 

nr. 73, comuna Izvoru Crișului 

11 11 / 08 februarie 2018 
 

privind aprobarea lucrărilor de renovare a Primăriei 
comunei Izvoru Crișului și a anexelor aparținătoare 

12 12 / 08 februarie 2018 
privind aprobarea refacerii paginii de internet al 
Primăriei comunei Izvoru Crișului precum și a 

mentenanței acesteia 

13 13 / 08 februarie 2018 

privind stabilirea modalității de gestiune a 
serviciului de salubrizare în comuna Izvoru Crișului, 

stabilirea atribuirii a contractului de delegare a 
gestiunii 

14 14 / 08 februarie 2018 privind aprobarea utilizării excedentului bugetar din 
anul 2017 în anul 2018 

15 15 / 14 februarie 2018 privind aprobarea bugetului local al comunei Izvoru 



Crișului pe anul 2018 

16 16 / 14 februarie 2018 
privind aprobarea plății cotizației la Asociația 

Comunelor din România pentru auditul public intern 
pe anul 2018  

17 17 / 14 februarie 2018 
privind modificarea HCL nr.14/2018 privind 

aprobarea utilizării excedentului bugetar din anul 
2017 în anul 2018 

18 18 / 14 februarie 2018 privind aprobarea utilizării excedentului bugetar din 
anul 2017, sursa E, în anul 2018 

19 19 / 12 martie 2018 privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului 
bugetar pe trimestrul IV, anul 2017 

20 20 / 12 martie 2018 privind aprobarea angajării unui asistent personal 

21 21 / 12 martie 2018 privind aprobarea rezilierii contractelor de 
concesiune nr. 079/2/2014 

22 22 / 29 martie 2018 
privind aprobarea necesarului de combustibil pentru 

microbuzul școlar al Primăriei comunei Izvoru 
Crișului 

23 23 / 29 martie 2018 
privind aprobarea întocmirii documentației technice 
în vederea amenajării trotuarelor de pe strada Hostat, 

Izvoru Crișului 

24 24 / 29 martie 2018 
privind aprobarea unui ajutor de urgență domnului 

Bâlc Iuliu, cu domiciliul în satul Nadășu nr. 56, 
Comuna Izvoru Crișului 

25 25 / 29 martie 2018 privind aprobarea rezilierii contractului de închiriere 
nr. 079/4/2014 

26 26 / 29 martie 2018 
privind revocarea HCL nr.21/2018 privind 

aprobarea rezilierii contractelor de concesiune nr. 
079/2/2014, 079/3/2014, 079/6/2014, 079/7/2014 

27 27 / 29 martie 2018 privind aprobarea rezilierii contractelor de 
închiriere nr. 079/2/2014, 079/3/2014, 

28 28 / 29 martie 2018 
privind aprobarea efectuării auditului contractelor de 
închiriere nr. 079/1/2014, 079/2/2014, 079/3/2014, 
079/4/2014, 079/5/2014, 079/6/2014, 079/7/2014 

29 29 / 16 aprilie 2018 
privind alegerea președintelui de ședință al 

Consiliului Local Izvoru Crișului pentru o perioadă 
de trei luni (aprilie 2018 - iunie 2018) 

30 30 / 26 aprilie 2018 
privind aprobarea acceptării donației al unui 

autoturism marca Dacia Logal Ambition, din partea 
Camerei Deputaților 

31 31 / 26 aprilie 2018 privind aprobarea rezilierii contractului de 
concesiune nr. 495/2/21.03.2008 

32 32 / 26 aprilie 2018 

privind alocarea unei sume pentru Asociația 
Părinților Kalotaszeg din Izvoru Crișului - 

organizare Concurs Județean de Geografie Mai 
2018, Tabără ECO CAMP 2018, Premierea copiilor 

iunie 2018 

33 33 / 26 aprilie 2018 privind alocarea unor sume pentru cultele religioase 
din comună 



34 34 / 26 aprilie 2018 privind acoperirea cheltuielilor de înmormântare a 
numitului Bâlc Silviu, din satul Nadășu nr. 54 

35 35 / 26 aprilie 2018 
privind aprobarea întocmirii documentației tehnice + 

SF pentru reabilitarea rețelei de apă din comuna 
Izvoru Crișului 

36 36 / 26 aprilie 2018 

privind stabilirea taxei zilnice pentru vânzarea 
ambulantă a produselor de orice fel sau prestări 

servicii în locuri publice, în cadrul evenimentelor din 
data de 05 mai 2018 

37 37 / 26 aprilie 2018 privind aprobarea reabilitării drumurilor comunale și 
a șanțurilor din comuna Izvoru Crișului 

38 38 / 26 aprilie 2018 
privind încheierea Acordului de colaborare / 
Parteneriat cu Liceul Teoretic Octavian Goga 

Huedin 
39 39 / 26 aprilie 2018 privind aprobarea angajării unui asistent personal 

40 40 / 02 mai 2018 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 
pentru obiectivul de investiții ,,Modernizarea 

sistemului de iluminat public din comuna Izvoru 
Crișului, județul Cluj,, 

41 41 / 24 mai 2018 

privind aprobarea de către Consiliul Local al 
comunei Izvoru Crișului a lucării-document 

,,Strategia de Dezvoltare a comunei Izvoru Crișului 
pentru perioada 2014-2020,, - actualizată  

42 42 / 24 mai 2018 

privind stabilirea salariilor de bază pentru 
funcționării public și personalul contractual din 
cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

Comunei Izvoru Crișului, care se aplică începând cu 
data de 1 iunie 2018 

43 43 / 24 mai 2018 privind actualizarea cotizației lunare în cadrul 
Fundației Creștine ,,Diakonia,, 

44 44 / 12 iunie 2018 privind începerea demersului de întăbulare a 
pășunilor de pe raza Comunei Izvoru Crișului 

45 45 / 12 iunie 2018 
privind aprobarea închirierii prin licitație publică a 

spațiului cu destinația de prestări servicii comerciale 
din localitatea Șaula nr. 77 

46 46 / 12 iunie 2018 
privind încheierea unui protocol de colaborare cu 

Direcția Regim Permise de Conducere și 
Înmatriculare a Vehiculelor 

47 47 / 12 iunie 2018 
privind aprobarea Programului de măsuri pentru 

asigurarea curățeniei, bunp gospodărire și 
înfrumusețarea comunei Izvoru Crișului 

48 48 / 28 iunie 2018 privind aprobarea angajării unui asistent personal 

49 49 / 28 iunie 2018 privind actualizarea inventarului patrimoniului 
administrativ al Comunei Izvoru Crișului 

50 50 / 28 iunie 2018 

privind aprobarea consumului lunar de carburanți 
pentru autoturisme ce fac parte din parcul auto al 

Comunei Izvoru Crișului, a utilajelor și 
echipamentelor din dotarea Comunei Izvoru Crișului 



51 51 / 28 iunie 2018 

privind asigurarea continuității serviciului public de 
slubrizare pe raza Comunei Izvoru Crișului, prin 
însușirea contractului de salubritate nr. 3/001 din 

05.01.2018 

52 52 / 28 iunie 2018 

privind aprobarea unor cheltuieli pentru lucrări de 
decolmatare a albiilor de pe cursul de apă râul Crișul 

Repede din localitatea Șaula, Comuna Izvoru 
Crișului, județul Cluj 

53 53 / 28 iunie 2018 
privind aprobarea demolări clădiri situate în Comuna 
Izvoru Crișului, sat. Nadășu nr. 126, jud. Cluj, aflată 

în domeniul public al Comunei Izvoru Crișului 

54 54 / 12 iulie 2018 
privind alegerea președintelui de ședință al 

Consiliului Local Izvoru Crișului pentru o perioadă 
de trei luni (iulie 2018 - septembrie 2018)  

55 55 / 12 iulie 2018 
privind aprobarea închirierii prin licitație publică a 

spațiului cu destinația de prestări servicii comerciale 
din localitatea Șaula nr. 77 

56 56 / 12 iulie 2018 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și 
numărului de personal 

57 57 / 26 iulie 2018 privind stabilirea taxei pentru buticurile aflate la 
intrarea în Localitatea Izvoru Crișului 

58 58 / 26 iulie 2018 

privind aprobarea întăbulării suprafeței de 1.797.751 
mp, aflată în domeniul public al Comunei Izvoru 

Crișului din suprafața de 328 ha înscrisă la poziția 60 
în inventarul domeniului public al Comunei Izvoru 
Crișului publicat în Monitorul Oficial 684 bis, la 

anexa nr. 45 

59 59 / 26 iulie 2018 
privind aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare al aparatului de specialitate al Primarului 
Comunei Izvoru Crișului 

60 60 / 26 iulie 2018 
pentru aprobarea Regulamentului de organizare și 
funcționare a Consiliului Local al Comunei Izvoru 

Crișului 

61 61 / 26 iulie 2018 privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului 
bugetar pe trimestrul II, anul 2018  

62 62 / 26 iulie 2018 privind alocarea unei sume pentru Parohia Ortodoxă 
Nadășu- organizare eveniment ,,Fiii Satului Nadășu,, 

63 63 / 26 iulie 2018 

privind aprobarea proiectului și investiția 
obiectivului ,,Construire scena din lemn pe terenul 

fostei școli, din sat Nadășu, comuna Izvoru Crișului, 
județul Cluj,, 

64 64 / 07 august 2018 
privind aprobarea taxei de inchiriere a 

utilajului-buldoexcavator aflat în patrimoniul 
Comunei Izvoru Crișului 

65 65 / 07 august 2018 privind actualizarea inventarului patrimoniului 
administrativ al Comunei Izvoru Crișului 

66 66 / 07 august 2018 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a 
spațiului cu destinația de prestări servicii comerciale 



din localitatea Șaula nr. 77 

67 67 / 07 august 2018 
privind aprobarea caietului de sarcini, a studiului de 

oportunitate și regulamentul serviciului de 
salubrizare al județului Cluj 

68 68 / 24 august 2018 
privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri 

și Cheltuieli al Comunei Izvoru Crișului și a 
Programului de investiții pentru anul 2018 

69 69 / 24 august 2018 
privind alocarea unei sume petru organizarea 

evenimentului ,,ZILELE COMUNEI IZVORU 
CRIȘULUI,, 

70 70 / 24 august 2018 
privind aprobarea plății cotizației de membru la 

Asociația Grupul de Acțiune Locală Napoca 
Porolissum pe anul 2018 

71 71 / 24 august 2018 privind aprobarea Regulamentului Interni pentru 
acordarea voucherelor de vacanță pentru anul 2018 

72 72 / 14 septembrie 
2018 privind modificarea HCL 58 din 26.07.2018 

73 73 / 14 septembrie 
2018 

cu privire la aprobarea încheieruu unui contarct de 
asistenta juridică și reprezentare în instanță cu 

cabinet de avocat 

74 74 / 14 septembrie 
2018 

privind aprobarea plății cotizațiilor de membru al 
Comunei Izvoru Crișului la asociații, pentru anul 

2018 

75 75 / 14 septembrie 
2018 

privind însușirea constatărilor și măsurilor stabilite 
de Camera de Conturi a Județului Cluj, prin Decizia 

27/29.08.2018 

76 76 / 14 septembrie 
2018 

privind aprobarea lucrărilor pe domeniul public și 
privat al Comunei Izvoru Crișului pentru investiția 

ELABORARE DOCUMENTAȚIE PENTRU 
INTRAREA ÎN LEGALITATE A 

OBIECTIVULUI: STAȚIE DE BAZĂ PENTRU 
SERVICII DE COMUNICAȚII ELECTRONICE 

ÎN LOCALITATEA IZVORU CRIȘULUI, 
COMUNA IZVORU CRIȘULUI, realizată de S.C. 

RCS & RDS S.A. 

77 77 / 14 septembrie 
2018 

privind aprobarea Studiului de fezabilitate, a 
indicatorilor tehnico-economici, a Strategiei de 

tarifare (Planul anual de evoluție a tarifelor la apă și 
canalizare în perioada 2017-2023) și a cofinanțării 

proiectului ,,Proiectul regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă și apă uzată din județele Cluj și 

Sălaj în perioada 2014-2020,, 

78 78 / 03 octombrie 
2018 

privind alegerea președintelui de ședință al 
Consiliului Local Izvoru Crișului pentru o perioadă 

de trei luni (octombrie 2018 - decembrie 2018) 

79 79 / 03 octombrie 
2018 

privind aprobarea indicatorii tehnico-economici de 
lucrări pentru proiectul ,,REABILITARE REȚELE 

DE APĂ COMUNA IZVORU CRIȘULUI, 



JUDEȚUL CLUJ,, 

80 80 / 03 octombrie 
2018 

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

2018 

81 81 / 03 octombrie 
2018 

privind aprobarea deschiderii unui acces pietoal/auto 
la imobilul situat în localitatea Nadășu, înscris în CF 

50308, nr. Topo 50308 Comuna Izvoru Crișului 
82 82 /   
83 83 /   

84 84 / 22 noiembrie 
2018 

privind actualizarea inventarului patrimoniului 
administrativ al Comunei Izvoru Crișului 

85 85 / 22 noiembrie 
2018 

privind aprobarea caietului de sarcini, a proiectului 
contarctului de delegare a gestiunii serviciilor 

publice de salubrizare a Comunei Izvoru Crișului 

86 86 / 22 noiembrie 
2018  

privind aprobarea actualizării statului de funcții și 
numărului de personal 

87 87 /   

88 88 / 12 decembrie 2018 
privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri 

și Cheltuieli al Comunei Izvoru Crișului și a 
Programului de Investiții pentru anul 2018  

89 89 / 12 decembrie 2018 

privind aprobarea listei cuprinzând stațiile pentru 
îmbarcarea/debarcarea călătorilor pentru cursele 

regulate publice, în vederea efectuării transportului 
public de persoane prin curse regulate speciale, de pe 

raza Comunei Izvoru Crișului 
 


