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HOTĂRÂREA  Nr. 60/2021 
privind aprobarea alocării unei sume de bani din bugetul local al comunei cu ocazia sarbatoririi 

Crăciunului  
 

 
           Consiliul local al comunei Baia de Cris,  judeţul Hunedoara; 
            Avand in vedere: 

-Referatul de aprobare nr.53/28/1.11.2021, a Primarului comunei Baia de Cris prin care 
se propune aprobarea alocării unei sume de bani din bugetul local al comunei cu ocazia 
sarbatoririi Crăciunului si Proiectul de hotărâre Nr.53/2021 privind  aprobarea alocării unei 
sume de bani din bugetul local al comunei cu ocazia sarbatoririi Crăciunului 

-raportul compartimentului de resort nr.62/28/17.11.2021 
-avizul comisiei pentru  agricultura  , activitati economico—financiare,amenajarea 

teritoriului si urbanism  inregistrat sub nr.98/1426/23.11.2021 
În conformitate cu prevederile  
-art.5 alin.(3),art.20 alin.(1) li.i si pct.9 lit d din  anexa 2  din Legea nr.273/2006 privind 

finanţele publice locale , cu modificările şi completările ulterioare 
-art.III alin.(2) lit.a din OUG nr.26/2012privind unele masuri de reducere a cheltuielilor 
publice si intarirea disciplinei financiare si de modificare si completare a unor acte 
normative,cu modificarile si completarile ulterioare 

  În temeiul dispoziţiilor art. 129 alin.(1),alin.(2) lit.d,alin.(7) lit.d ,art. 139 alin. (1) si ale 
art. 196 alin. (1) lit. ”a”si art.243 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ,cu modificarile si completarile ulterioare 

 
 
     

H O T A R A S T E: 
 

Art.1. Se aprobă alocarea sumei de 6.000 lei din bugetul local al comunei Baia de Cris , 
de la  capitolul 51.02.01.03-Autoritati executive pentru achizitia de bunuri pentru copiii de la 
scolile si gradinitele din comuna,cu ocazia sarbatoririi Crăciunului. 

Art.2. Prezenta hotărâre poate fi atacată la instanţa de contencios administrativ,in 
conditiile Legii contenciosului administratiuv nr.554/2004,cu modificarile si completarile 
ulterioare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Art.3.  Prezenta hotărâre se comunică: 
- Instituţiei Prefectului judeţul Hunedoara 
- Primarului comunei Baia de Cris 
- Compartimentului buget, contabilitate din cadrul Primăriei Baia de Cris 

     
  

          
       PRESEDINTE DE SEDINTA                          CONTRASEMNEAZA  

                        SECRETAR GENERAL 
       LEUCIAN ACXENTE     RUSU LUCIA      
                                                                                            

BAIA DE CRIS 26.11.2021 
           
 
        
     
 
 
Nr.de consilieri prezenţi: ____ din totalul de 11, aflaţi în funcţie 
Cvorumul necesar pentru adoptare majoritate ___________, art.5 lit.___) ______  voturi 
Adoptată prin vot deschis 
Voturi pentru __________ 
Voturi împotrivă________ 
Abţineri _______________  
 

CARTUŞ NECESAR DE INSERAT PE ORICE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI,DUPĂ SEMNĂTURA 
PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢĂ ŞI CEA A SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL 
NR.______/_____________. 
 

Nr. 
crt. 

Operaţiuni efectuate Data ZZ/LL/AN 
Semnătura persoanei 
responsabile să efectueze 
procedura 

0 1 2 3 

1 
Adoptarea hotărârii, potrivit codului administrativ, s-a 
făcut, prin vot deschis, cu majoritate: 

______/__/_____  

 

 □ simplă □ absolută □ calificată 

Art.5 lit. ee) 
Voturi pentru:___ 
Voturi împotrivă:__ 
Abţineri:___ 
Nu a votat:____ 

Art.5 lit. cc) 
Voturi pentru:___ 
Voturi împotrivă:__ 
Abţineri:___ 
Nu a votat:____ 

Art.5 lit. dd) 
Voturi pentru:___ 
Voturi împotrivă:__ 
Abţineri:___ 
Nu a votat:____ 

2 Comunicarea către primar ______/__/_____  

3 Comunicarea către prefectul judeţului ______/__/_____  

4 Aducerea la cunoştinţa publică ______/__/_____  

5 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual ______/__/_____  

6 
Hotărârea devine obligatorie sau produce efecte 
juridice, după caz 

______/__/_____  

 

 
 



 
 
 
ROMANIA 
JUDETUL HUNEDOARA 
COMUNA BAIA DE CRIS 
PRIMAR 
NR. 53/28/1.11.2021 
 
 

REFERAT  DE  APROBARE 
 

la Proiectul de hotărâre privind aprobarea alocării unei sume de bani din bugetul local al 
comunei cu ocazia sarbatoririi Crăciunului 

 
 

 
 

 Legea nr. 273/2006 cu modificările şi completările ulterioare , arată că autorităţile 
publice au competenţe şi răspunderi în ceea ce priveşte finanţele publice locale    Veniturile 
sunt structurate pe capitole si subcapitole, iar cheltuielile pe parti, capitole, subcapitole, titluri, 
articole, precum si alineate si paragrafe, dupa caz.  Cheltuielile prevazute in capitole si articole 
au destinatie precisa si limitata 
         Având în vedere că se apropie sărbătorile de iarnă , iar în comuna Baia de Cris a devenit 
un obicei pentru  copiii  de la şcolile şi grădiniţele din comună să se acorde pachete cu diverse 
produse cu ocazia sarbatoririi Crăciunului propun ca în anul 2021 din bugetul local  al comunei 
, cap. 51.02.01.03-Autoritati executive    să fie alocată suma de 6.000lei pentru organizarea 
acestei serbări . 
            În acest sens. doamnă şi  domnilor consilieri 
 

PROPUN : 
 
 Adoptarea proiectului de hotărâre privind aprobarea alocării unei sume de bani din 
bugetul local al comunei cu ocazia sarbatoririi Crăciunului 
 
 
 
 

 
PRIMAR 

GORCEA MIHAIU-LIVIU 
 

BAIA DE CRIS 1.11.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ROMANIA 
JUDETUL HUNEDOARA 
COMUNA BAIA DE CRIS 
PRIMARIA 
Nr. 62/28/17.11.2021 

 
 

 
 

RAPORT AL COMPARTIMENTULUI DE RESORT  
la Proiectul de hotărâre privind aprobarea alocării unei sume de bani din bugetul local al 

comunei cu ocazia sarbatoririi Crăciunului 
 
 
 

 
 
 
            Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificările şi completările 
ulterioare , arată că autorităţile publice au competenţe şi răspunderi în ceea ce priveşte 
finanţele publice locale  

Fondurile necesare pentru achizitia de bunuri pentru copiii de la scolile si gradinitele din 
comuna,cu ocazia sarbatoririi Crăciunului.în sumă de 6.000 lei, vor fi alocate de la bugetul 
local al comunei Baia de Cris de la capitolul  51.02.01.03-Autoritati executive  respectindu-se 
astfel dispozitiile art.5 alin.(3),art.20 alin.(1) li.i si pct.9 lit d din  anexa 2  din Legea nr.273/2006 
privind finanţele publice locale , cu modificările şi completările ulterioare 
 

 
 
 
 
 
 

INTOCMIT, 
Inspector, 

Manea Mihaela-Rozalia 
 

 
 
 
 
 

Baia de Cris 1.11.2021 
 
 
 
 
                                   

 
 
 



 
 
 

 
R O M Â N I A 
JUDEŢUL HUNEDOARA 
COMUNA BAIA DE CRIS 
CONSILIUL LOCAL 
Comisia  de  specialitate pentru Agricultura  ,  
Activitati economico—financiare, 
Amenajarea teritoriului si urbanism   
Nr..98/1426/23.11.2021 
 
 

A V I Z 
la Proiectul de hotărâre privind aprobarea alocării unei sume de bani din bugetul local al 

comunei cu ocazia sarbatoririi Crăciunului 
 
 
 
 

        Comisia pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget, finanţe, administrarea 
domeniului public şi privat al comunei, agricultură, gospodărire comunală, protecţia mediului, 
servicii şi comerţ  luând în dezbatere proiectul de hotărâre privind aprobarea alocării unei 
sume de bani din bugetul local al comunei cu ocazia sarbatoririi Crăciunului a constatat 
urmatoarele: 
- Proiectul de hotărâre este legal şi oportun având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006, 
modificată şi completată care  arată că, autorităţile publice au competenţe şi răspunderi în 
ceea ce priveşte finanţele publice locale Veniturile sunt structurate pe capitole si subcapitole, 
iar cheltuielile pe parti, capitole, subcapitole, titluri, articole, precum si alineate si paragrafe, 
dupa caz.  Cheltuielile prevazute in capitole si articole au destinatie precisa si limitata.  

Pentru aceste considerente comisia mai sus amintită avizează favorabil proiectul de 
hotărâre şi propune consiliului local să-l dezbată şi să-l adopte în forma prezentată. 
 

 
  
PRESEDINTE 
COLPOȘ-IANCU ADRIAN 
     SECRETAR 
     BANCIU MARIUS-ALIN 
         MEMBRII: 
        URDEA GHEORGHE 
        SANDRU MIHAI-CLAUDIU 
        JULA CAMELIA-VOICHITA 
 

BAIA DE CRIS 23.11.2021 

 
 
 
 
 

 


