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Incheiat azi 2 5 .06.2020

in sedinta ordinará a Consiliului local al comunei IZVORU CRI§ULUI

Lucrarile gedinlei se desfisoara in sala de sedinte de la sediul Consiliului local al comunei IZVORU
CRI§ULUI din COMIINA IZVORU CRI§ULUI .

convocarea consilierilor s-a facut in scris, lista consilierilor convocati se afla la dosarul sedintei.
Anuntul cu privire la proiectul ordinii de zi a fost afisat la sediu primariei.
Secretarul comunei dupa efectuarea prezentei consilierilor constata ca din totalul de 1 1 consilieri in

functie, sunt prezenti 9, lipsa Balasz Bela si Zsigo Zsolt fiind asftel indeplinite cerintele legale pentru
desfasurarea sedintei.

Presedinte de sedinta este LAZÁR ELZA REKA.

Arat faptul ca proiectele de hotarare ce urmeaza a ft prezentate spre aprobare sunt insotite de raportul
compartimentului de specialitate de cadrul aparatului propriu, fiind indeplinite prevederile OUG nr. 5J l 2019
codul administrativ.

proiectele ordinii de zi sunt urmatoarele:

1. Proiect de hotáráre privind asigurarea continuitátrii serviciului pLrblic de salrrbrizareperaza Comunei Izvoru
Crigului, prin prelungirea contractului de salubrizare nr.31064128.12,2018, pentru o perioadá de 6 luni.
2. Proiect de hotáráre privind aprobarea prelungiri contractului nr.44 din 22,11,2010, íncheiat intre Consilirrl
Local Izvoru Crisului si Pentek Attila, páná la data de 31,12.2020,
3. Diverse.

LAZÁR ELZA REKA
Va consult pe dvs. dacá mai aveti gi alte propuneri pentru completarea ordinii de zi.
Se propune suplimentarea oridinii de zi cu urmatorul punct, respectiv proiect de lrotarare privirrd alegerea
pregedintelui de gedintá al Consiliului Local Izvoru Crigulrri pentru o perioadá de trei luni ( iunie 2020 - august
2020 ),
Daca nu sunt alte propuneri, supun aprobarii proiectul ordinii de zi asa cum v-a fost propus.
Cine este pentru? Impotriva? Daca se abline cineva?
Consiliul local IZVORU CRI§ULUI aproba, cu 9 voturi, ordinea de zi prezerftata.

LAZÁR ELZA REKA
Secretarul comunei IZVORU CRI§ULUI a pus la dispozitia dvs. procesul-verbal incheiat in sedinta din

data de 28,05.2020 si propun celor care au obiectii in legatura cu continutul acestuia sa ceara mentionarea
exacta a opiniilor exprimate in acea sedinta.

LAZÁR ELZA REKA
Daca nu mai sunt alte complectari supun votuIui dvs. continutul procesului-verbal incheiat in sedinta

Consiliului local IZVORU CRI§ULU| din 28,05.2020.

- Cine este pentru? impotriva? Abtineri?



Procesul verbaldin data de28.05.2020 a fost aprobat cu 9 voturi pentru.
punem ín discutie

1. Proiect de hotarare privind alegerea pregedintelui de ;edintá al Consiliului Local Izvoru Crigului pentru o
perioadá de trei luni ( iunie 2020 - august 2020 ).

Comisía nr.I - 25.06.2020, aviz favorabil
Comisia nr.II - 25,06.2020o aviz favorabil
Comísia nr. III - 25.06.2020, aviz favorabil

LAZÁR ELZA, REKA prezinta proiectul de hotarare si raportul de specialitaíe laprezentul proiect de
hotarare .

Cine mai doregte sa ia cuvantul in legatura cu cele puse in discutie?
Daca nu mai sunt interventii, supun votului dvs. deschis prin ridicare de maini acest proiect de hotarare.
Cine este pentru? impotriva? Abtineri?

Se irrregistreaza9 voturi pentru.

Consiliul local IZYORU Czu§ULUI adoptá, cu 9 voturi pentru, proiectu| de hotáráre privind alegerea
pregedintelui de ;edinlá al Consiliului Local Izvoru Crigului pentru o perioadá de trei luni ( iunie 2020 - august
2020), aceasta devenind HOTARAREA Nr.20.

2. Proiect de lrotáráre privind asigurarea continuitálii serviciului public de salubrizare pe raza Comunei Izvoru
Crigului, prin prelungirea contractului de salubrizare nr.31064128.12.2018, pentru o perioadá de 6 luni.

Comisía nr.I - 25.06.2020,aviz favorabil
Comisia nr.II - 25.06.2020,aviz favorabil
Comisia nr. III - 25.06.2020, aviz favorabil

LAZ^P.ELZA REKA prezinta proiectul de hotarare si rapoftul de specialitatelaprezentul proiect de

hotarare .

Cine mai doregte sa ia cuvantul in legatura cu cele puse in discutie?
Daca nu mai sunt interventii, supun votului dvs. deschis prin ridicare de maini acest proiect de hotarare.

Cine este pentru? impotriva? Abtineri?

Se inregistreaza9 voturi pentru .

Consiliul local IZVORU CRI§ULUI adoptá, cu 9 voturi pentru, proiectul de hotáráre privind asigurarea

continuitáíii serviciului public de salubrizare pe raza Comunei Izvoru Crigului, prin prelungirea contractului de

salubrizare nr, 31064128.12.2018, pentru o perioadá de 6 luni, aceasta devenind HOTARAREA Nr. 2 l .

3. Proiect de hotáráre privind aprobarea prelungiri contractului nr. 44 din 22,11,2010, íncheiat intre Consiliul
Local Izvoru Criqului gi Pentek Attila, páná la data de 31.12.2020.

Comisia nr.I - 25.06.2020,aviz favorabil
Comisia nr.II - 25.06.2020,aviz favorabil
Comisia nr.III - 25.06.2020,aviz favorabil

LAZAR ELZA REKA prezinta proiectul de hotarare si raportu| de specialitate la prezentul proiect de

hotarare .

Cine mai doregte sa ia cuvantul in legatura cu cele puse in discutie?
Dl. Secretar aduce lamuriri cu privire la acest proiect, respectiv aduce in discutie punctul de vedere al

Institutiei Prefectului Cluj, cu nr, 7 450 lIY l24.06.2020



Daca nu mai sunt interventii, supun votului dvs. deschis prin ridicare de maini acest proiect de hotarare.
Cine este pentru? impotriva? Abtineri?

Se inregistreaza 0 voturi pentru, 2 impotriva, respectiv KOVACS ISTVAN, SZTRANYAK MELINDA,
si 7 abtineri.

Consiliul local IZYORU CRI§ULUI nu adoptá proiectul de lrotáráre privind aprobarea prelungiri
contractului nr.44 din 22.11.2010, incheiat intre Consiliul Local lzvoru Crisului §i Pentek Attila, páná la data
de 3l ,12.2020.

4. Diverse.

Se pune in discutie adresa nr.7741 28.05.2020, a Partidului Miscarea Populara. Consiliul Local
stabileste ca se pot monta bannerele in satele Saula si Nadasul la o intrare din fiecare sat.

Se pune in discutie adresa nr. 794 din 03.06.2020, a numitului Buzgaru Viorel. Consiliul local este de

acord cu scoaterea la licitatie publica a terenului si cladirii, pe o perioada de 10 ani, urmand ca procedura e

licitatie sa fie adoptata la urriratoarea sedinta.

Ne mai fiind alte proiecte sau cererei pe ordinea de zi se declara sedinta irrchisa.

PRESEDINTE DE SEDINTA
LAZÁR ELZAFryn
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