
ROMANIA
JUDETUL CLUJ

COMUNA IZVORU Czu§ULUI
-CoNSILIUL LoCAL -

PROCES VERBAL
Incheiat azi 12.03.2020

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

Lucrarile gedinfei se desíásoara in sala de sedinte de la sediul Consiliului local al comunei IZVORU
CRI§ULU din COMUNA IZVORU CRI§ULUr .

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 efectuaíea prezentei consilierilor constata ca din totalul de 11 consilieri in

functie, sunt prezenti 10, lipsa Kovacs Stefan Attila fiind asftel indeplinite cerintele legale pentru desfasurarea
sedintei.

Presedinte de sedinta este D-l MIHALY ALEXANDRU.

Arat faptul ca proiectele
compartimentului de specialitate
codul administrativ.

de hotarare Qe urmeaza a ft prezentate spre aprobare sunt insotite de raportul
de cadrul aparatului propriu, fiind indeplinite prevederile OUG nr. 57 l 2019

proiectele ordinii de zi sunt urmatoarele:

l Proiect de hotáráre privind constatarea incetárii de drept a mandatului de consilier local al domnului Kovacs
§tefan Attila 9i declararea cavacant a locului ocupat de aceasta in Consiliul Local al Comunei Izvoru Crigului.
2.Proiect de hotáráre privind aprobarea plá(ii cotizafiilor de membru al Comunei Izvoru Crigului la asociafii,
pentru anul2020.
3. Proiect de hotáráre privind aprobarea organigramei, statului de func{ii gi numárului de personal.
4. Proiect de hotáráre privind aprobarea rectificárii Bugetului de Venituri 9i Cheltuieli al Comunei Izvoru
Crigului gi Programulde Investilii pentru anul2020.
5. Proiect de hotáráreprivind stabilirea modului de intocmire gi linere Ia zi a Registrului Agricol al Comunei
Izvoru Crigului, judeP| Cluj.
6. Proiect de hotáráre privind aprobarea Regulamentului de organizare 9i funclionare al aparatului de
specia|itate al Primarului Comunei Izvoru Crigului.
7. Proiect de hotáráre privind aprobarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare al Comunei Izvoru Crigului,
Caietul de sarcini si modelul contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activitatii componente a
Serviciului de salubrizare a Comunei Izvoru Crigului, respectiv de colectare si transport al deseurilor municipale
si a unor fluxuri speciale de deseuri.
8. Diverse.

D-l MIHALY ALEXANDRU
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 hotarare cu privind plata sumei
de 10.242,48lei, reprezentánd cheltuieli de judecatá in dosarul I783l242l20l8lal.
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 l0 voturi, ordinea de ziprezentata.



MIIIALY ALEXANDRU
Secretarul comunei IZVORU CRI§ULU a pus la dispozitia dvs. procesul-verbal incheiat in sedinta din

data de 19,02.2020 si propun celor care au obiectii in legatura cu continutul acestuia sa ceara mentionarea
exacta a opiniilor exprimate in acea sedinta.

MtrIALY ALEXANDRU
Daca nu mai sunt alte complectari supun votului dvs. continutul procesului-verbal incheiat ín sedinta

Consiliului local IZVORU CRI§ULU din 19 .02.2020.

- Cine este pentru? Ímpotriva? Abtineri?
Procesul verbal din data de 19.02.2020 a fost aprobat cu 10 voturi pentru.

punem in discutie
1 Proiect de hotáráre privind constatarea incetárii de drept a mandatului de consilier local al domnului Kovacs
§tefan Attila 9i declarurea cavacaíí a locului ocupat de aceasta in Consiliul Local al Comunei Izvoru Crigului.

Comisia nr.I - l2.03.2020,,aviz favorabil
Comisia nr.II - 12.03.2020,aviz favorabil
Comisia nr.Iil - 12.03.2020,aviz favorabil

D-l MIHALY ALEXANDRU prezinta proiectul de hotarare si raportul de specialitate la prezentul
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? Ímpotriva? Ab{ineri?

Se inregistreaza10 voturi pentru.

Consiliul local IZVORU CRI§ULU adoptá, cu l0 voturi pentru proiectul de hotáráre privind constatarea
incetárii de drept a mandatului de consilier local al domnului Kovacs §tefan Attila 9i declararea ca vacant a
locului ocupat de aceasta in Consiliul Local al Comunei Izvoru Crigului, aceasta devenind HOTARAREA Nr. 7.

2. Proiect de hotáráre privind aprobarea plá[li cotizafiilor de membru al Comunei Izvoru Crigului la asocia{ii,
pentru anul2020.

Comisia nr.I - 12.03,2020,aviz favorabil
Comisia nr.II - 12.03.2020,aviz favorabil
Comisia nr.III - 12.03.2020,aviz favorabil

D-l MIHALY ALEXANDRU prezinta proiectul de hotarare si raportul de specialitate la prezentul
proiect de hotarare .

Cine mai doregte sa ia cuvantul in legatura cu cele puse in discutie?
Se propune suplimentarea Anexei de la proiect cu cotizatia pentru Diakonia in cuantum de 5.000 lei /

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

Se inregistreaza I0 voturi pentru.

Consiliul local IZVORU CRI§ULU adoptá, cu 10 voturi pentru proiectul de hotáráre privind aprobarea
plálii cotizaliilor de membru al Comunei Izvoru Crigului la asocialii, pentru anul 2020, aceasta devenind
HOTARAREA Nr. 8.



3. Proiect de hotáráre privind aprobarea organigramei, statului de functii gi numárului de personal.

Comisia nr.I - 12.03.2020,aviz favorabil
Comisia nr.II - 12.03.2020,aviz favorabíl
Comisia nr.ilI - 12.03.2020,aviz favorabil

D-l MIHALY ALEXANDRU prezinta proiectul de hotarare si raportul de specialitate la prezentul
proiect de hotarare .

Cine mai dore;te 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? Abfineri?

Se inregistreazal0 voturi pentru .

Consiliul local IZVORU CRI§ULU adoptá, cu l0 voturi pentru proiectul de hotáráre privind aprobarea
organigramei, statului de funclii qi numárului de personal, aceasta devenind HOTARAREA Nr. 9.

4. Proiect de hotáráre privind aprobarea rectificárii Bugetului de Venituri gi Cheltuieli al Comunei Izvoru
Crigului gi Programul de Investilii pentru anú2020,

Comisia nr. r - n.03.2020,aviz favorabil
Comisia nr.II - 12.03.2020,avlz favorabil
Comisia nr.III * t2.03.2020,ava favorabil

D-l MIHALY ALEXANDRU prezinta proiectul de hotarare si raportul de specialitate la prezentul
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? tmpotriva? Ab(ineri?

Se inregistreaza I0 vofuri pentru .

Consiliul local IZVORU CRI§ULU adoptá, cu l0 voturi pentru proiectul de hotáráre privind aprobarea
rectificárii Bugetului de Venituri qi Cheltuieli al Comunei Izvoru Crigului gi Programul de Investi{ii pentru anul
2020, aceasta devenind HOTARAREA Nr. l0.

5. Proiect de hotáráre privind stabilirea modului de intocmire gi linere la zi a Registrului Agricol al Comunei
Iz:toru Cri;ului, judeful Cluj.

Comisia nr.I - 12.03.2020,aviz favorabíl
Comisia nr. il - 12.03.2020,avw favorabil
Comisia nr.III - 12.03.2020ravw favorabil

D-l MIHALY ALEXANDRU prezinta proiecful de hotarare si raportul de specialitate la prezentul
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 inregistreaza l0 voturi pentru .

J



Consiliul local IZVORU CRI§ULUI adoptá, cu l0 voturi pentru proiectul de hotáráre privind stabilirea
modului de intocmire gi 1inere la zi a Registrului Agricol al Comunei Izvoru Crigului, judelul Cluj, aceasta
devenind HOTARAREA Nr. l1.

6. Proiect de hotáráre privind aprobarea Regulamentului de organizare gi func}ionare al aparatului de
specialitate al Primarului Comunei Izvoru Crigului.

Comisia nr.I - 12.03.2020raviz favorabil
Comisia nr.II - 12.03.2020,aviz favorabil
Comisia nr.Iil - 12.03.2020,aviz favorabil

D-l MIHALY ALEXANDRU prezinta proiectul de hotarare si raportul de specialitate la prezentul
proiect de hotarare .

Cine mai doreqte 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? Ímpotriva? Abfineri?

Se inregistreaza l0 voturi pentru .

Consiliul local IZVORU CRI§ULUI adoptá, cu l0 voturi pentru proiectul de hotáráre privind aprobarea
Regulamentului de organizare qi func{ionare al aparatului de specialitate al Primarului Comunei Izvoru Cri§ului,
aceasta devenind HOTARAREA Nr. 12.

7. Proiect de hotáráre privind aprobarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare al Comunei Izvoru Crigului,
Caietul de sarcini si modelul contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activitatii componente a
Serviciului de salubrizare a Comunei Izvoru Crigului, respectiv de colectare si transport al deseurilor municipale
si a unor fluxuri speciale de deseuri,

Comisia nr.I - 12.03.2020,aviz favorabil
Comisia nr.II - t2.03.2020,aviz favorabil
Comisia nr.III - 12.03.2020,aviz favorabil

D-l MIHALY ALEXANDRU prezinta proiectul de hotarare si raportul de specialitate la prezentul
proiect de hotarare .

Cine mai doregte sa ia cuvanful 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? Ímpotriva? Abfineri?

Se inregistreazal0 voturi pentru ,

Consiliul local IZVORU CRI§ULUI adoptá, cu l0 voturi pentru proiecful de hotáráre privind aprobarea
Regulamentului Serviciului de Salubrizare al Comunei Izvoru Crigului, Caietul de sarcini si modelul
contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activitatii componente a Serviciului de salubrizare a
Comunei Izvoru Criqului, respectiv de colectare si transport al deseurilor municipale si a unor fluxuri speciale
de deseuri, aceasta devenind HOTARAREA Nr, 13.

8. proiect de hotarare cu
1783/24212018/aI.

Comisia nr.I
Comisia nr.II

privind plata sumei de 10.242,48 lei, reprezentánd cheltuieli de judecatá in dosarul

- 12.03,2020, aviz favorabil
- 12.03.2020, aviz favorabil



Comisia nr.Iil - 12.03.2020,aviz favorabil

D-l MIHALY ALEXANDRU prezinta proiectul de hotarare si raportul de specialitate la prezentul
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? Abfineri?

Se inregistreaza 70 vofuri pentru .

Consiliul local IZVORU CRI§ULU adoptá, cu l0 voturi pentru proiectul de hotáráre privind plata sumei
de 10.242,48 lei, reprezentánd cheltuieli de judecatá in dosarul |783l242/20l8la1,, aceasta devenind
HOTARAREA Nr. 14.

9. Diverse.

Se aduce la cunostiinta consilierilor ca in dimineata zilei de 12.03.2020 a avut loc la sediul Primariei
Izvoru Crisului sedinta Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta,

Doamna consilier Mihaly Agnes a solicitat sa fie distribuit numarul de telefon al Politistului Local
avand in vedere fuiturile care au avut lco in ultima perioada pe raza Comunei Izvoru Crisului.

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

PRESEDINTE DE SEDINTA
MIHALY ALEXANDRU

SECR ETAR G EN ERAU XL covrunpI
oLTEAN GABRlEL/IoAN

Proces verbal - sedinta ordinará din 12.03.2020
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