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Incheiat azi 12,12.2019

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

Lucrarile gedinfei se desfisoara in sala de sedinte de la sediul Consiliului local alcomunei IZVORU

CRI§ULUI din 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 11 consilieri in
functie, sunt prezenti l l fiind asftel indeplinite cerintele legale pentru desfasurarea sedintei.
Presedinte de sedinta este D-l Bobog Silviu.

Arat faptul ca proiectele de hotarare ce urTneaza a ft prezentate spre aprobare sunt insotite de raportul
compartimentului de specialitate de cadrul aparatului propriu, fiind indeplinite prevederile OUG nr. 57 l 2019
codul administrativ.
proiectele ordiníi de zi sunt urmatoarele:
1. Proiect de hotáráre privind aprobarea rectificárii Bugetului de Venituri gi Cheltuieli al Comunei Izvoru
Crigului gi Programul de Investilii pentru anul2019.
2, Proiect de hotárárea privind stabilirea situa{iilor care motiveazá acordarea ajutoarelor de urgen{á, alte|e decát
cele stabilite de Legea nr.4161200l privind venitul minim de incluziune.
3. Froiect de hotárárea privind aprobarea instituirii facilitátilor fiscale de anulare a accesoriilor aferente
obligaliilor bugetare principale re§tante la data de 31 decembrie 20l8 inclusiv, datorate bugetului local al
Comunei Izvoru Crigului.
4. Diverse.

D-l Bobog Silviu
Va consult pe dvs. dacá mai aveti gi alte propuneri pentru completarea ordinii de zi.
Daca nu sunt alte propuneri, supun aprobarii proiectul ordinii de zi asa cum v-a fost propus cu modificárile 9i
completárile aduse.

Cine este pentru? Inrpotriva? Daca se abline cineva?
Consiliul local IZVORU CRI§ULU aproba, cu 11 voturi, ordinea de ziprezentata.
Bobo,s

Silviu fr [r'

Secretarul comunei

IZVORU CRI§ULU

a pus la dispozitia dvs. procesul-verbal incheiat in sedinta din

data de 21.1|.2019 si propun celor care au obiectii
exacta a opiniilor exprimate in acea sedinta.

Bobog

Silviu

in legatura cu continutul acestuia sa ceara

mentionarea

lk"( j

Daca nu mai sunt alte complectari supun votului dvs. continutul procesului-verbal incheiat in sedinta
Consiliului local IZVORU Czu§ULU din 2l .I1,2019,

-

Cine este pentru? impotriva? Abtineri?

Procesul verbal din data de 21.1|.2019 a fost aprobat cu

1

1

voturi pentru.

punem in discutie
1. Proiect de hotáráre privind aprobarea rectificárii Bugetului de Venituri 9i Cheltuieli
Crigului gi Programul de Investilii pentru anul 20l9.

al Comunei Izvoru

Comisia nr.I - t2.12,20I9,aviz favorabil
Comisia nr.II - 12.12.2019,avizfavorabil
Comisia nr. III - 12.12.2019, avizfavorabil

D-l Bobog Silviu prezinta proiectul de
hotarare

hotarare

si raportul de specialitate la

prezentul proiect de

.

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 17 voturi pentru

.

Consiliul local IZVORU CRI§ULUI adoptá, cu 11 voturi pentru proiectul de hotáráre privind aprobarea
rectificárii Bugetului de Venituri 9i Cheltuieli al Comunei Izvoru Cri9ului gi Programul de Investilii pentru anul
2019, aceasta devenind HOTARAREA Nr. 77.
2. Proiect de hotárárea privind stabilirea situaliilor care motiveazá acordarea ajutoarelor de urgen{á, altele decát
cele stabilite de Legea nr. 4161200l privirrd venitul minim de incluziune.

Comisia nr. I
Comisia nr.II
Comisia nr.III

- 12.12.20l9,avizfavorabil
- 12.12.2019,lviz favorabil
- l2.12.20l9raviz favorabil

D-l Bobog Silviu prezinta proiectul de hotarare si raportul de specialitate la prezentul proiect
hotarare

de

.

Cine mai dore;te sa ia cuvantul in legatura cu cele puse in discutie?
Se propune modificarea punctului4 din anexa, respectiv din 1000 lei in suma de 3000lei.
Daca nu mai sunt interventii, supun votului dvs. deschis prin ridicare de maini acest proiect de hotarare.
Cine este pentnr? Impotriva? Abfineri?
Se inregistreaza 1I voturi pentru cu modificarile aduse.

Consiliul local IZVORU CRI§ULUI adoptá, l1 voturi pentru proiectul de hotáráre privind stabilirea
situaliilor care motiveazá acordarea ajutoarelor de urgenfá, altele decát cele stabilite de Legea nr.416/2001
privind venitul minim de incluziune, aceasta devenind HOTARAREA Nr. 78.

3. Proiect de hotárárea privind aprobarea instituirii facilitátilor fiscale de anulare a accesoriilor aferente
obligaliilor bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2018 inclusiv, datorate bugetului local al
Comunei Izvoru Crigului,

Comisia nr.I
Comisia nr.II
Comisia nr.III

- 12.12.2019,aviz favorabil
- l2.I2.20l9,aviz favorabil
- t2,12.2019,aviz favorabil

hotarare

D-l Boboq Silviu prezinta proiectul de

hotarare

si raportul de specialitate la

prezentul proiect de

.

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?

Attila.

Se inregistreaza 8 voturi pentru si 3impotriva, respectiv, Mihaly Agnes, Mihaly Alexandru si Korpos

Consiliul localIZYORU CRI§ULUI adopá, cu 8 voturi pentru si 3impotriva, respectiv, Mihaly Agnes,
Mihaly Alexandru si Korpos Attila pentru proiectul de hotáráre privind aprobarea instituirii facilitátilor fiscale
de anulare a accesoriilor aferente obliga{iilor bugetare principale restante la data de 3 1 decembrie 201 8 inclusiv,
datorate bugetului local al Comunei Izvoru Crigului, aceasta devenind HOTARAREA Nr. 79.
4. Diverse.

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

PRESEDINTE DE SEDINTA
Bobo; Silviu
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Proces verbal

-

sedinta extraordinará din 12.12.2019
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