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PROCES VERBAL
Incheiat azi 21,11.2019

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

Lucrarile gedintei se desfrsoara in sala de sedinte de la sediul Consiliului local al comunei IZVORU
CRI§ULUI din IZVORU CRI§ULU .

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 efecfuarea prezentei consilierilor constata ca din totalul de 1l consilieri in

functie, sunt prezenti 1 1 fiind asftel indeplinite cerintele legale pentru desfasurarea sedintei,
Presedinte de sedinta este D-l Bobog Silviu.

Arat faptul ca proiectele de hotarare ce uríneaza a ft prezentate spre aprobare sunt insotite de raportul
compartimentului de specialitate de cadrul aparafului propriu, fiind indeplinite prevederile OUG nr. 57 l 2019
codul administrativ.

proiectele ordinii de zi sunt urmatoarele:

l. Proiect de hotáráre privind aprobarea relelei unitálilor de ínva{ámánt de stat care vor functiona anul gcolar
2020 -202I,pe raza Comunei lzvoru Crigului.
2. Proiect de hotárárea privind aprobarea regulamentului de organizare gi func}ionare ale Cáminelor Culturale
de pe raza Comunei Izvoru Crigului gi Clubul Tineretului.
3. Proiect de hotárárea privind aprobarea Regulamentului de organizare gi func{ionare a"Bazei sportive -stadion
cu teren de fotbal"din comuna IZVORU Czu§ULUI.
4. Diverse.

D-l Bobog Silviu
Va consult pe dvs. dacá mai aveti gi alte propuneri pentru completarea ordinii de zi.
Se propune suplimentarea ordinii de zi cu proiectul de hotarare privind aprobarea contului de incheiere a
exerciliului bugetar pe trimestrul III, anul 2019.
Daca nu sunt alte propuneri, supun aprobarii proiectul ordinii de zi asa cum v-a fost propus cu modificárile gi
completárile aduse.
Cine este pentru? Impotriva? Daca se abline cineva?
Consiliul local IZVORU CRI§ULUI aproba, cu 10 voturi, ordinea de zi prezentata.

Boboq Silviu
Secretarul comunei IZVORU Czu§ULUI a pus la dispozitia dvs. procesul-verbal incheiat in sedinta din

data de 31.10.2019 si propun celor care au obiectii in legatura cu continutul acestuia sa ceara mentionarea
exacta a opiniilor exprimate ín acea sedinta.

Boboq Silviu
Daca nu mai sunt alte complectari supun votului dvs. continutul procesului-verbal incheiat in sedinta

Consiliului local IZVORU CRI§ULUI din 3l ,l0.2019.



- Cine este pentru? impotriva? Abtineri?
Procesul verbal din data de 3 l. l 0.20 l 9 a fost aprobat cu 1 l voturi pentru.

punem in discutie

1. Proiect de hotáráre privind aprobarea retelei unitálilor de inva{ámánt de stat care vor functiona anul gcolar
2020 - 202l, pe raza Comunei Izvoru Cri;ului.

Comisia nr.I - 21.11.2019,aviz favorabil
Comisia nr.II - 2I.11.2019,aviz favorabil
Comisia nr.III - 21.11.2019,aviz favorabil

D-l Bobog Silviu 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? Ablineri?

Se inregistreaza II vofuri pentru .

Consiliul local IZVORU Czu§ULUI adoptá, cu 1l voturi pentru proiectul de hotáráre privind aprobarea
retelei unitálilor de inva}ámánt de stat care vor funcliona anul 9colar 2020 - 2021, pe raza Comunei Izvoru
Crigului, aceasta devenind HOTARAREA Nr. 73,

2. Proiect de hotárárea privind aprobarea regulamentului de organizare 9i functionare ale Cáminelor Culturale
deperazaComunei Izvoru Crigului 9i Clubul Tineretului.

Comisia nr.I - 2l.t1.2019,aviz favorabil
Comisia nr.II - 2l.1t.20l9,aviz favorabil
Comisia nr.III - 21,.11,2019,aviz favorabil

D-l Bobog Silviu 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 modificarea cuantumului taxelor dupá cum urmeaza:
a) taxa de inchiriere pentru Cáminul Culfural Izvoru Crigului - in sumá de 200lei l zi.
b) taxa de inchiriere pentru cáminele din Nadágul, Nearsova qi §aula - in sumá de l00 lei l zi.
c) taxa de inchiriere pentru Clubul Tineretului - in sumá de 150 lei l zi.
d) suma de 500 lei - garanlia la programarea salii pentru nuntá;

e) suma de 150 lei - garanlia la programarea sálii pentru botez, spectacole, bal 9i alte aniversári;
Se propune modificarea art. 3 care va avea urmőtorul continut:
Art.3 Sunt scutite de plata taxei de inchiriere adunárile publice organizate de primárie, serbárile gcolare,

repetitiile pentru programele artistice, evenimente organízate de Parohie precum gi persoanele pentru care s-a
stabilit scutirea prin hotáráre a Consiliului Local Izvoru Cri;ului.

Se propune introducerea unui nou articol, respectiv
Art.4. Se aprobá scutirea plálii taxei de inchiriere gi a garanliei pentru evenimentele recrea{ionale,

organizate ín cadrul Clubului Tineretului.

Daca nu mai sunt interventii, supun votului dvs. deschis prin ridicare de maini acest proiect de hotarare.

Cine este pentru? impotriva? Ablineri?
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Se inregistreaza 8 voturi pentru si 3 abtineri, respectiv, Mihaly Agnes, Mihaly Alexandru si Korpos
Attila.

Consiliul local IZVORU CRI§ULUI adoptá, 8 voturi pentru si 3 abtineri proiectul de hotáráre privind
aprobarea regulamentului de organizare gi funclionare ale Cáminelor Culturale de pe raza Comunei Izvoru
Crigului 9i Clubul Tineretului, aceasta devenind HOTARAREA Nr. 74.

3. Proiect de hotárárea privind aprobarea Regulamentului de organizare 9i functionare a"Bazei sportive -stadion
cu teren de fotbal"din comuna IZVORU CRI§ULUI.

Comisia nr.I - 21.11.2019,aviz favorabil
Comisia nr.II - 21.11,2019,aviz favorabil
Comisia nr.III - 21.11,.2019,aviz favorabil

D-l Bobog Silviu prezinta proiectul de hotarare si raportul de specialitate |a 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 I0 voturi pentru.

Consiliul local IZVORU CRI§ULUI adoptá, cu l0 voturi pentru proiectul de hotáráre privind aprobarea
Regulamentului de organizare qi functionare a"Bazei sportive -stadion cu teren de fotbal"din comuna IZVORU
Czu§ULUI, aceasta devenind HOTARAREA Nr. 75.

4. Proiect de hotárárea privind aprobarea contului de incheiere a exerciliului bugetar pe trimestrul III, anul 2019.

Comisia nr. r - 21.11.2019,aviz favorabil
Comisia nr.II - 21.1,t.2019,,aviz favorabil
Comisia nr.III - 21.11.2019,aviz favorabil

D-l Bobog Silviu 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 mandatara domnului Pentek Ferenc ca si responsabil cu privire labaza sportiva.
se propune modificarea terifelor din anexa care va avea urmatorul continut)ropune

Nr. crt utilizator Iaríful (lei/ora)
Elevii din sistemul de invatamant }

Persoanele ftzice sau asociatiile sportive din
3omuná -antrenament
Persoanele ftzice sau asociatiile sportive din
lomuná -competitii

0

Alte persoane ftzice sau asociatii sportive 300 lei ziua
Activ tat speciale in interesul comunitatii 0

Activ tat desfasurate in incinta cladirii 100 lei / zi

Se propune scoaterea articolului privind consumarea alcoolului din regulament

}



Se propune modificarea orarului din regulament care va avea urmatorul continut:
e) EXCEPJIE DE LA ORARUL DE MAI SUS
_ in cazul evenimentelor organizate in cadrul cládirii bazei sportive, orarul se va modifica in func{ie de

necesitate

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

Se inregistreaza l0 voturi pentru.

Consiliul local IZVORU CRI§ULUI adoptá, cu l0 voturi pentru proiectul de hotáráre privind aprobarea
contului de incheiere a exerciliului bugetar pe trimestrul III, anul 2019, aceasta devenind HOTARAREA Nr. 76.

5. Diverse.

Dl. Alb Ioan solicita sa i se comunice daca s-au achizitionat materiale antiderapant . Dl Viceprimar precizeaza
faptul ca au fost achizitionate materialele.

Dl. Alb Ioan aduce la cunostiinta faptul ca la intrare in Satul Nadasu este un izvor si ca acesta patrunde pe sub
partea carosabila si ca ar trebui luate masuri urgente.

Korpos Attila ridica problema masinilor parcate neregulamentar pe artea carosabila opturand astfel bunul mers
al circulatiei.

Se va face o somatie si se va trimite prin politia locala.

Ne mai fiind alte proiecte sau cererei pe ordinea declara sedinta inchisa

SECRETAR
OLTEAN G RIEL IOAN

proces verba| - sedinta ordinará di

PRESEDINTE DE SEDINTA
Bobos silviu
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