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COMLINA IZVORU CRI§ULUI_CoNSILIUL LoCAL -

PFOCES VERBAL
Incheiat azi 27 .05.2021

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

Lucrárile gedinfei se desfr9oara ín sala de qedinte de la sediul Consiliului local al comunei
IZVORU CRI§ULUI din COMLINA IZVORU CRI§ULUI .

Convocarea consilierilor s-a facut in scris, lista consilierilor convocali se aflá la dosarul
gedinlei.

Anunlul cu privire la proiectul ordinii de zi a fost af,rgat la sediul primariei.
Secretarul comunei dupá efectuarca prezenlei consilierilor constatá cá din totalul de 9 consilieri

in funclie, sunt prezenli 9, fiind asftel sunt indeplinite cerinlele legale pentru desfigurarea gedinlei.
Presedinte de qedin!á este Andriescu Mihai.

Arát faptul cá proiectele de hotáráre ce urmeazá a ft prezentate spre aprobare sunt insofite de
raportul compartimentului de specialitate de cadrul aparatului propriu, fiind indeplinite prevederile
OUG nr. 57 l2019 codul administrativ.

proiectele ordinii de zi sunt urmátoarele:

1. Proiect de hotáráre privind modifrcarea comisiilor privind regimul finan!árilor nerambursabile de la
bugetul local alocate pentru activitáli nonprofit de interes local din comuna Izvoru Crigului, judelul
Cluj
2. Proiect de hotarare privind plata sumei de 136.744,9lei, reprezentánd cheltuieli de executare silitá
in dosarul execulional I95l202I din 10.05.2021
3. Diverse.

Andriescu Mihai
Vá consult pe dvs. dacámai aveli qi alte propuneri pentru completarea ordinii de zi.
Se propune suplimentarea ordinii de zi respectiv, Proiect de hotaráre privind aprobarea trecerii din
domeniul public in domeniul privat al Comunei Izvoru Criqului a suprafelei de teren inscris in CF
50355, nr. Topo. 50355 Izvoru Cri;ului.

Dacá nu sunt alte propuneri, supun aprobárii proiectul ordinii de zi a§a cum v-a fost propus si
completat.
Cine este pentru? Impotriva? Dacá se abline cineva?
Consiliul local IZYORU CRI§ULUI aprobá, cu 9 voturi ordinea de zi prezentatá.

Andriescu Mihai
Secretarul comunei IZVORU CRI§ULU a pus la dispozilia dvs. procesul-verbal incheiat in

sedinta din data de 13.05.2021 9i propun celor care au obiectii in legaturá cu conlinutul acestuia sá
ceará menlionarea exactá a opiniilor exprimate in aceea gedin!á.



Andriescu Mihai
Dacá nu mai sunt alte completári supun votului dvs. conlinutul procesului-verbal incheiat in

Eedin!á Consiliului local IZVORU CRI§ULUI din 13.05.202L

- Cine este pentru? tmpotriva? Ablineri?
Procesul-verbal din data de 13.05.202l a fost aprobat cu 9 voturi pentru.

Punem in discufie

1. Proiect de hotáráre privind modificarea comisiilor privind regimul finan!árilor nerambursabile de la
bugetul local alocate pentru activitáli nonprofit de interes local din comuna lzvoruCrigului, judelul
Cluj

Comisia nr. I -27.05.202l, aviz favorabil
Comisia nr. II *27.05.2021, avu favorabil
Comisia nr. III - 27.05.202travufavorabil

Andriescu Mihai citeqte proiectul de hotárare qi raportul de specialitate la prezentul proiect de
hotáráre .

Andriescu Mihai
Cine mai doreqte sá ia cuvantul in legaturá cu cele puse in discufie?
Se propune pentru comisia de solutionare a dosarelor Kovacs Attila, Andriescu Mihai si

Kovacs loan. Pentru comisia de solutionare a contestatiilor §e propun numitii Zsigo Zsolt, Pentek
Karoly si Pentek Stefan.

Andriescu Mihai
Dacá nu mai sunt intrebári, supun votului dvs. deschis prin ridicare de máini acest proiect de

hotáráre.
Cine este pentru? impotriva? Ab{ineri?

Se inregistreazá9 voturi pentru,

Consiliul local IZYORU CRI§ULUI adoptá, cu 9 voturi pentru, proiectul de hotáráre privind
modificarea comisiilor privind regimul finan!árilor nerambursabile de la bugetul local alocate pentru
activitáli nonprofit de interes local din comrrna Izvoru Crigului, judelul Cluj, aceasta devenind
HOTARAREA Nr. 28.

2. Proiect de hotarare privind plata sumei de 136.744,9lei, reprezentánd cheltuieli de executare silitá
in dosarul execulional I95l202I din 10.05.2021

Comisia nr. I -27.05.202l,, avíz favorabil
Comisia nr. II -27,05.202l,avíz favorabil
Comisia nr. III - 27.05.202l,,avlz favorabil

Andriescu Mihai citegte proiectul de hotárare gi raportul de specialitate laprezetúttl proiect de
hotáráre .

Andriescu Mihai
Cine mai doregte sá ia cuvantul in legaturá cu cele puse in disculie?
Andriescu Mihai
Dacá nu mai sunt intrebári, supun votului dvs. deschis prin ridicare de máini acest proiect de

hotáráre,
Cine este pentru? impotriva? Ab{ineri?

Se inregistreazá8 voturi pentru si o abtinere respectiv Kovacs Ioan.



Consiliul localIZYORU CRI§ULUI adoptá, cu 8 voturi pentru si o abtinere, proiectul de hotáráre
privind plata sumei de 136.744,9 lei, reprezentánd cheltuieli de executare silitá in dosarul executional
19512021din 10.05.202I, aceasta devenind HOTARAREA Nr. 29.

3. Proiect de hotaráre privind aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al Comunei
Izvoru Crigului a suprafelei de teren inscris in CF 50355, nr. Topo. 50355 Izvoru Crigului.

Comisia nr. I -27.05.2021,avizfavorabil
Comisia nr. II -27.05.202travwfavorabil
Comisia nr. III - 27.05.202t, avizfavorabil

Andriescu Mihai citegte proiectul de hotárare Ei raportul de specialitate la prezentul proiect de
hotáráre .

Andriescu Mihai
Cine mai doregte sá ia cuvantul
Andriescu Mihai
Dacá nu mai sunt intrebári, supun votului dvs. deschis prin ridicare de máini acest proiect de

hotiiráre.
Cine este pentru? tmpotriva? Ab}ineri?

Se inregistreazá9 voturi pentru.

Consiliul local IZYORU Czu§ULUI adoptá, cu 9 voturi pentru, proiectul de hotáráre privind
aprobarea trecerii din domeniul public in domeniul privat al Comunei Izvoru Criqului a suprafelei de
teren inscris in CF 50355, nr. Topo. 50355 Izvoru Criqului, aceasta devenind HOTARAREA Nr. 30.

4. Diverse.

Se pune disculie cererea cu nr. 888 din 21.05.202l a numitului Marton Albert prin care solicita
mutarea scaunelor din Caminul Cultural la Clubul Tineretului pentru un eveniment data de 26.06.202I.
consilierii Locali sunt d acord cu aceasta mutare a scaunelor,

Dl. Secretar aduce la cunostiinta faptul ca pana in27.05,2021 pana la ora de 16 se depun
dosarele de atribuire a pasunilor iar in data ed 28.05.2021 trebuie sa se intruneasca comisia pentru
verif,tcare a dosarelor. Pentru comisia de solutionare se propun numitii Kovacs Istvan si Pentek Karoly
iar pentru comisia de solutionare a contestatiilor numitii Stranyak Melinda si Korpos Attila.

Neíiind alte proiecte sau cerelei pe ordinea de sedinla inchisá.

PRE§EDINTE DE §E
Andriescu Mihai

proces verbal rdinará din27,05.202l

in legaturá cu cele puse in disculie?

AL COMUNEI
IoAN
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