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Incheiata azi, data de 28.01.2022 
 
 

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 2022 

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 din care unul  consilieri locali aL comunei 
Baia de Cris,d-nul  precum si d-nul primar al comunei ,d-nul viceprimar al comunei 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 2022, iar cine doreste poate s-o 
consulte. 
Domnul primar a facut o prezentare a proiectului de hotarare. 

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. 
159/12.01.2022, pentru data de 28.01.2022, ora 14:00, 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 12.01.2022, și are drept scop dezbaterea publică a 
Proiectului de Hotărâre Nr.3/2022 privind aprobarea bugetului local al comunei Baia 
de Criș pe anul 2022 care a fost deasemenea afisat  

 - pana la data de 27.01.2022, 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 2022 

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 ar fi necesar sa se treaca in fondul de rezerva 
o suma si pentru cosurile de gunoi stradale 
-d-nul Tisu Laurentiu-Viorel prezinta unele aspecte necesare a se realiza din bugetul 
local cum ar fi:decolmatarea vailor si a Crisului Alb;amenajarea unor drumuri 



agricole care duc la proprietatile oamenilor;amplasarea unei toalete in parcarea 
aferenta DN 76 care trece prin satul Tebea,curatarea santurilor si a rigolelor  
-s-au purtat discutii cu privire la colectarea gunoiului menajer din comuna 
 
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 


