Nr.
crt.

Număr hotărâre şi
data adoptării

1

1/ 6 ianuarie 2022

2

2/ 6 ianuarie 2022

3

3/ 6 ianuarie 2022

4

4 / 27 ianuarie 2022

5 / 27 ianuarie 2022
5

6 / 27 ianuarie 2022
6

7

7 / 27 ianuarie 2022

Conţinut
privind aprobarea acoperirii definitive a
deficitului bugetar din excedentul bugetar
local al anului 2022
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
privind aprobarea reţelei unităţilor de
învaţământ de stat care vor funcţiona anul
şcolar 2022 - 2023, pe raza Comunei
Izvoru Crișului.
privind reaprobarea indicatorilor
tehnico-economici, a Strategiei de tarifare
(Planul anual de evoluție a tarifelor la apă
și canalizare în perioada 2017-2023) şi a
cofinanţării proiectului ”Proiectul regional
de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă
uzată din județele Cluj și Sălaj, în perioada
2014-2020” în urma aplicării
Metodologiei de ajustare a prețurilor în
cadrul devizelor generale aferente
proiectelor de infrastructură publică
finanțate prin POIM 2014-2020 aprobată
prin Hotărarea de Guvern nr.379/2020
privind aprobarea încheierii unui contract
de asistenta juridică şi reprezentare în
instanţă cu cabinet de avocat, în dosarele
4228/117/2021 și 5445/117/2021
privind aprobarea executării lucrărilor pe
domeniul public / privat al Comunei
pentru executarea lucrărilor de “
EXTINDERE CONDUCTĂ DE APĂ ȘI
CONDUCTĂ DE CANALIZARE
MENAJERĂ, REALIZAREA DE
BRANȘAMENTE DE APĂ ȘI
RACORDURI CANALIZARE ”, cuprinse
în certificatul de urbanism nr. 2092 /
22.11.2021
privind instalarea unor mijloace de
semnalizare prin indicatoare, marcaje și
denivelări pentru limitarea vitezei în

Felul Sedintei
Extraordinară

Extraordinară

Extraordinară

Ordinară

Ordinară

Ordinară

Ordinară

8

9

10

11

8 / 07 februarie 2022

9 / 07 februarie 2022

10 / 17 februarie 2022

11 / 14 februarie 2022

12

12 / 17 februiarie
2022

13

13 / 17 februarie 2022

14

14 / 17 februarie 2022

15

15 / 17 februarie 2022

16

16 / 17 februarie 2022

17
18

17 / 24 februarie 2022
18 / 24 februarie 2022

localitatea Nearșova Strada Principala,
Comuna Izvoru Crișului
privind aprobarea Bugetului de Venituri şi
Cheltuieli al Comunei Izvoru Crișului și
Programul de Investiții pentru anul 2022
privind aprobarea REGULAMENTULUI
DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE
AL SERVICIULUI DE ASISTENTA
SOCIALA DIN CADRUL
APARATULUI DE SPECIALITATE AL
PRIMARULUI COMUNEI IZVORU
CRIȘULUI
privind rezilierea contractului de închiriere
pentru suprafețele de pajiști aflate în
domeniul public sau privat al comunei
Izvoru Crișului cu nr. 17 din 22.03.2019
privind aprobarea modificării a Strategiei
de Dezvoltare Locală 2021-2027,
Comuna Izvoru Crișului, județul Cluj
privind implementarea proiectului
„ACHIZIȚIONARE UTILAJ
DESZĂPEZIRE ÎN COMUNA IZVORU
CRIȘULUI, JUDEȚUL CLUJ”
privind aprobarea inventarului
patrimoniului administrativ al Comunei
Izvoru Crișului
privind aprobarea contului de încheiere a
exercițiului bugetar pe trimestrul IV, anul
2021
privind la utilizarea excedentului
înregistrat la finele anului 2021 pentru
finanţarea secţiunii de dezvoltare aferenta
anului bugetar 2022
privind aprobarea cuantumului şi
numărului unor burse acordate acordate
elevilor din învăţământul preuniversitar de
stat , la nivelul
Comunei Izvoru Crișului, în anul şcolar
2021 – 2022 SEMESTRUL 2
privind aprobarea caietului de sarcini şi a
contractului de închiriere a pajiştilor, de pe
raza Comunei Izvoru Crișului, prin
atribuire directă / licitatie
privind alegerea președintelui de ședință
pentru lunile ( martie 2022–mai 2022 )

Ordinară

Ordinară

Extrardinară

Extrardinară

Extrardinară

Extrardinară
Extrardinară

Extrardinară

Extrardinară

Extrardinară
Extrardinară

19

19 / 24 februiarie
2022

20

20 / 07 martie 2022

21

21 / 07 martie 2022

22

22 / 07 martie 2022

23

23 / 07 martie 2022

24

24 / 24 martie 2022

25

25 / 24 martie 2022

26

26 /24 martie 2022

27

27 /24 martie 2022

privind desemnarea consilierilor locali,
membri ai Comisiei pentru evaluarea
Secretarului General al Comunei Izvoru
Crișului
privind acordarea titlului de „Cetatean de
onoare” al Comunei Izvoru Crișului
numitului Kovacs Iuliu
privind aprobarea Regulamentului pentru
acordarea unei diplome și a unui premiu în
valoare netă de 1.500 lei, din bugetul local,
persoanelor care împlinesc vârsta de 100
ani și au domiciliul în Comuna Izvoru
Crișului
privind aprobarea rectificării Bugetului de
Venituri şi Cheltuieli al Comunei Izvoru
Crișului pentru anul 2022
privind aprobarea modificării a Strategiei
de Dezvoltare Locală 2021-2027,
Comuna Izvoru Crișului, județul Cluj
privind aprobarea executării lucrărilor pe
domeniul public / privat al Comunei
pentru executarea lucrărilor de “
ELABORARE DOCUMENTAȚIE
P.U.Z. INTRODUCERE TEREN ÎN
INTRAVILAN ȘI DOCUMENTAȚIE
PENTRU AUTORIZAREA
EXECUTĂRII LUCRĂRILOR DE
CONSTRUIRE CAPELĂ MORTUARĂ
ÎN LOCALITATEA NEARȘOVA,
COMUNA IZVORU CRIȘULUI ,
JUDEȚUL CLUJ ”, cuprinse în certificatul
de urbanism nr. 355 / 09.03.2022
privind aprobarea acordului de asociere
între Comuna Izvoru Crișului și Județul
Cluj în vederea elaborării documentației
de actualizare a Planului Urbanistic
General
privind aprobarea acordării unor
compensații în bani pentru timpul efectiv
de lucru prestat la intervenții și la celelalte
activități prevăzute în programul
serviciului voluntar pentru situații de
urgență
privind aprobarea Regulamentului de
organizare şi funcţionare al aparatului de
specialitate al Primarului Comunei Izvoru

Extrardinară

Extrardinară

Extraordinară

Extraordinară
Extraordinară

Ordinară

Ordinară

Ordinară

Ordinară

28

28 / 14 aprilie 2022

29

29 / 14 aprilie 2022

30

30 / 14 aprilie 2022

31

31 / 14 aprilie 2022

32

32 / 14 aprilie 2022

Crișului
privind revocarea hotărârii Consiliului
Local nr. 7/2022
privind instalarea unor mijloace de
semnalizare prin indicatoare, marcaje si
denivelari pentru limitarea vitezei in
localitatea Nearsova Strada Principala,
Comuna lzvoru Crisului
privind aprobarea cererii de finantare și a
devizului general estimativ pentru
obiectivul de investitii ,,ALIMENTARE
CU GAZE NATURALE IN COMUNA
IZVORU CRISULUI, JUDETUL CLUJ"
propus spre finantare in cadrul
Programului National de lnvestitii Anghel
Saligny
privind aprobarea Regulamentului propriu
cuprinzand masurile metodologice,
organizatorice, termenele si circulatia
proiectelor de hotarari care se inainteaza
Consiliului Local al comunei
lzvoru Criului spre adoptare
privind aprobarea cererii doamnei Szabo
Ileana, in vederea subinchirierii spatiului
care face obiectul contractului de
inchiriere nr. 1537 din 26.08.2004

Ordinară

Ordinară

Ordinară

Ordinară

Ordinară

