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COMLINA IZVORU CRI§ULUI
CONSILIUL LOCAL -

HoTÁnAREANr.70
Din 31 octombrie 2019

privind mandatarea §ecretarului General al Comunei, in vederea reprezentárii Consiliului Local
al Comunei lzvoru Criqului, in dosarul 2086Dl2017, aflat pe rolul Cur(ii Constitu{ionale a

Romániei

Consiliul Local al Comunei Izvoru Crigului, judetul Cluj, intrunit in qedinta de lucru
extraordinará din data de 3 1 .10.2019

- Dosarul nr.2086Dl2017, privind ridicarea excep{iei de neconstitulionalitate a dispoziliilor art.
503 alin. (2) pct. 2 9i alin. (3) din Codul de procedurá civilá, avánd ca páfii Mihaly Agnes, Mihaly
Alexandru, Korpos Attila, Kovacs §tefan Attila ;i Cobnsiliul Local Izvoru Crigului,

In conformitate cu prevederile :

- Legea 50 / 2019 a bugetului de stat pentru anul2019
- OUG nr.57 l2019 codul administrativ;
- Legea nr. 27312006 privind finantele publice locale locale cu modificárile qi completárile

ulterioare ;

Avánd in vedere Raportul de specialitate nr. 1748 din 28.10.2019 al compartimentului de
specialitate precum gi Avizul favorabil al comisiilor de specialitate nr. I din cadrul Consiliului local ;

In temeiul drepturilor conferite prin art. 129 OUG nr.57 l20l9 codul administrativ,

CONSILIUL LOCALAL COMUNEI Izvoru Criqului adopta prezenta H O T Á n Á R r :

Art. 1. Se aprobá mandatarea Secretarului General al Comunei, in vederea reprezentárii
intereselor Consiliului Local al Comunei Izvoru Crigului, domnul Oltean Gabriel loan, in dosarul
2086Dl201r7, aflat pe rolul Curlii Constitulionale a Romániei.

Art. 2.Se aprobá decontarea din bugetul local a cheltuielilor privind diurna ziLnicá, cheltuielilor
de deplasare qi cazare. iar decontarea acestora se va face pe baza documentelor justificative, la
intoarcerea din deplasare.

Art. 3. Cu ducerea la indeplinire gi punerea ín aplicare a prezentei hotárári se íncredinfeazá
Primarul Comunei lzvoru Criqului gi compartimentul buget finante.

Art. 4. Prin grija Secretarului Comunei Izvoru Crigului prezenta hotáráre se comunicá in
termenul prevázut de lege cátre :

- Institu{ia Prefectului J
- Primarul Comunei I
- Compartimentul de

PRE§EDINTE DE §E CRI§ULUI

Nr. consilieri in funclie : 11

Nr. consilieri prezenli = l0
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Prezenta hotáráre a fost adoptatá cu respectarea prevederilor OUG w. 57 l2019 codul administrativ :
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