
ROMANIA 
JUDETUL HUNEDOARA 
COMUNA BAIA DE CRIS  
PRIMARIA 

 
MINUTA 

Incheiata azi, data de 9.04.2021 
 
 

S-a desfasurat in Sala de sedinte a Primariei com.Baia de Cris intr-un spatiu 
amenajat pentru a se respecta masurile de prevenire  a raspindirii COVID-19 impuse prin 

legislatia in vigoare o dezbatere  publica prin care a fost adus la cunostinta cetatenilor 
din comuna Baia de Cris, Proiectul de Hotarare privind aprobarea   bugetului local al 
comunei Baia de Criş pe anul 2021 

La dezbaterea publica participa initiatorul proiectului de hotarare, personalul 
de specialitate implicat in aceasta activitate de initiere a proiectului de hotarare si 
cetatenii. 

In sala au fost prezenti 2 cetateni care sunt si consilieri locali ai comunei Baia 
de Cris, precum si 2 persoane specializate din cadrul  Primariei com.Baia de Cris  

S-a comunicat ca exista o mapa cu Proiectul de Hotarare privind aprobarea   
bugetului local al comunei Baia de Criş pe anul 2021, iar cine doreste poate s-o 
consulte. 
Domnul primar a facut o prezentare a proiectului de hotarare si totodata precizeaza 
ca sumele pe care le-am primit de la CJH difera fata de cele pe care le-am cuprins in 
proiectul de buget in sensul ca am primit 330.000 lei fata de 300.000 lei cit au fost 
cuprinsi in proiectul de buget initial.Aceasta suma de 30.000 lei au fost cuprinsi pentru 
a pune in functiune statiile de epurare din comuna si in maxim 2 luni avem termen de 
la Garda de Mediu pentru a pune in functiune statia de epurare din Baia de Cris . 

D-na Manea Mihaele-Rozalia-inspector a facut o prezentare a legislatiei in 
vigoare privind modul de adoptare a bugetului local atit la partea de venituri cit si la 
partea de cheltuieli ,fiind un buget dezechilibrat si totodata, a adus la cunostinta 
persoanelor prezente in sala, toate demersurile facute pentru a respecta prevederile 
legislatiei in vigoare privind promovarea unei hotarari de consiliu local cu caracter de 
act normativ, astfel: 
 
-   procedura de consultare publică a fost iniţiată prin anunţul public nr. 

1041/24.03.2021, pentru data de 9.04.2021, ora 08:00, afişat la avizierul de la sediul 

propriu al instituţiei, într-un spaţiu accesibil publicului, înserat pe site-ul propriu 

www.baia -de-cris.ro în data de 8.04.2021, și are drept scop dezbaterea publică a 

Proiectului de Hotărâre Nr.13/2021 privind aprobarea bugetului local al comunei Baia 

de Criș pe anul 2020 care a fost deasemenea afisat  

 - pana la data de 08.04.2021, la registratura Primariei com.Baia de Cris nu a fost 

depusa in scris o nici o recomandare referitor la proiectul bugetului local al comunei 

Baia de Cris pe anul 2021 

S-a prezentat persoanelor din sala procedura privind modalitatea de inscriere 
si de luare a cuvantului in cadrul dezbaterii publice si detalii de desfasurare a 
dezbaterii publice prin care se asigura dreptul la libera exprimare al oricarui cetatean 
interesat, astfel: 



- d-na Jula Camelia - Voichița arata ca pentru accesarea de fonduri europene mai 
exact pentru cofinantare la proiecte s-ar putea deschide o linie de credit la nivelul 
Primariei.Totodata d-na Jula Camelia-Voicita intreaba ce reprezinta veniturile din 
inchirieri si concesiuni.D-na contabil arata ca aceste venituri sunt cele care provin 
din contractele incheiate cu medicii,spatiile comerciale si terenuri din domeniul public 
si privat al comunei  
-d-nul Banciu Marius-Alin intreaba cine sunt personalul P.S.I. 
D-nul primar arata acestia sunt angajatii Serviciului voluntar pentru situatii de urgenta 
din cadrul  Primariei Baia de Cris  
 
Avand in vedere cele prezentate mai sus, precum si faptul ca nu s-a mai inscris 
nimeni la cuvant s-a propus incheierea dezbaterii . 
 
Anexam la prezenta lista cu persoanele prezente la dezbaterea publica. 
 

 
Secretar General 
Rusu Lucia 
 
Compartiment buget-contabilitate 
Manea Mihaela-Rozalia 


