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Incheiat azi 09.0 I .2020

in sedinta extraordinará a Consiliului local al comunei

IZVORU Czu§ULUI

Lucrarile gedinfei se desfásoara in sala de sedinte de la sediul Consiliului local al comunei 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 9, lipsa Pentek Ferenk si Mihaly Agnes fiind asftel indeplinite cerintele legale pentru
desfasurarea sedintei.
Presedinte de sedinta este D-l

MIHALY ALEXANDRU.

Arat faptul ca proiectele de hotarare ce uíTneaza 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 ordinii de zi sunt urmatoarele:

l. Proiect de hotáráre privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului bugetar din excedentul bugetar local al

anului 20l9.

2. Proiect de hotárárea privind aprobarea rectificárii Bugetului de Venituri qi Cheltuieli al Comunei Izvoru
Crigului gi Programul de Investilii pentru anul 2079, prin in sugirea Dispoziliilor Primarului nr. 149 din
23,12.20í9 9i 150 din27.I2.20l9,
3. Diverse.

D-l MIHALY ALEXANDRU
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.
Cine este pentru? Impotriva? Daca se abline cineva?
Consiliul local IZVORU CRI§ULUI aproba, cu 9 voturi, ordinea de zi prezentata.

MIHALY ALEXANDRU
Secretarul comunei

IZVORU CRI§ULUI

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

data de 20.12.2019 si propun celor care au obiectii
exacta a opiniilor exprimate in acea sedinta.

in legatura cu continutul acestuia sa ceara

mentionarea

MIIIALY ALEXANDRU

Daca nu mai sunt alte complectari supun votului dvs. continutul procesului-verbal incheiat in sedinta
IZVORU CRI §ULU I din 20.12.20 1 9 .

Consi liulu i local

- Cine este pentnr? Ímpotriva? Abtineri?
Procesul verbaldin data de20.12,2019 a fost aprobat cu 9 voturipentru.

1

punem in discutie
1. Proiect de hotáráre privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului bugetar din excedentul bugetar local al
anului 2019.

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

- 09.01.2020oaviz favorabil
- 09.01.2020,aviz favorabil
- 09.01.2020,aviz favorabil

D-l MIHALY ALEXANDRU prezinta proiectul de hotarare si raportul de specialitate Ia

proiect de hotarare

prezentul

.

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? Ablineri?
Se inregistreaza

1l voturi pentru

.

Consiliul local IZYORU CRI§ULUI adoptá, cu 9 voturi pentru proiectul de hotáráre privind aprobarea
acoperirii definitive a deficitului bugetar din excedentul bugetar local al anului 2019, aceasta devenind
HOTARAREA Nr. l.
2. Proiect de hotárárea privind aprobarea rectificárii Bugetului de Venituri gi Cheltuieli al Comunei Izvoru
Crigului gi Programul de Investilii pentru anul 2019, prin in su9irea Dispoziliilor Primarului nr. 149 din
23.12.2019 9i 150 din27.12.2019,

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

- 09.01.2020,aviz favorabil
- 09.01.2020,,aviz favorabil
- 09.0I.2020,aviz favorabil

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

proiect de hotarare

prezentul

.

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? Ablineri?
Se inregistreaza

lI

voturi pentru.

Consiliul local IZYORU CRI§ULUI adoptá, 9 voturi pentru proiectul de hoáráre privind aprobarea
rectificárii Bugefului de Venituri 9i Cheltuieli al Comunei Izvoru Crigului gi Programul de Investilii pentru anul
2019,prin in sugirea Dispoziliilor Primaruluinr. I49 din23.12.2019 si 150 din27.12.2019, aceasta devenind
HOTARAREA Nr. 2.
3. Diverse.

Dl consilier Alb Ioan, aduce la cunostiinta faptul ca in localitatea Nadasul, la numerele 160 - 165 nu
este iluminat public si ca ar fi o prioritate pentru montarea acestuia. Dl. ViceprimarBalasz Bela aduce lamuriri
cu privire la aceasta situatie
Dl. Consilier Bobos Silviu solicita relocarea stalpului electric din localitatea Nadasu, de la numarul
administrativ 198.
Ne mai fiind alte proiecte sau,

PRESEDINTE DE SEDINTA

MIHALY ALEXANDRU
proces verbal

-

ordinea de zi se declara sedinta inchisa.
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