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COMUNA IZVORU CRI§ULUI
_CoNSILIUL LocAL _

PROCES VERBAL
Incheiat azi 1 5.12.2020

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

Lucrarile gedintei se desfrsoara in sala de sedinte de la sediul Consiliului local al comunei IZVORU
CRI§ULUI din COMtINA IZVORU Czu§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 efectuarca prezentei consilierilor constata ca din totalul de 9 consilieri in

functie, sunt prezenti 9, fiind asftel indeplinite cerintele legale pentru desfasurarea sedintei.
Presedinte de sedinta este Zsigo Zsolt.

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 rectificárii Bugetului de Venituri 9i Cheltuieli gi Programul de Investi{ii
al Comunei Izvoru Criqului pentru anul2020, prin in sugirea Dispozilia Primarului nr.l2l din l9.11.2020.
2. Proiect de hotáráre privind aprobarea prelungirii valabilitálii Plan Urbanistic General al Comunei Izvoru
Cri;ului cu Regulamentul local de urbanism aferent acestuia.

3. Proiect de hotáráre privind desemnarea reprezentantului Comunei Izvoru Crigului in cadrulAdunárii
Generale a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitará ECO-METROPOLITAN Cluj.
4. Proiect de hotáráre privind aprobarea retelei unitálilor de inva!ámánt de stat care vor func(iona anul gcolar
2021 - 2022, pe raza Comunei Izvoru Crigului.
5. Proiect de hotáráre privind prelungirea conventiei de parteneriat cu Funda{iei Cregtine "Diakonia.
6, Proiect de hotáráre privind aprobarea impozitelor gi taxelor locale pentru anul2021
7. Diverse.

Zsigo Zsolt
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 ziprezentata.

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

data de 12.11,2020 si propun celor care au obiectii ín legatura cu continutul acestuia sa ceara mentionarea
exacta a opiniilor exprimate in acea sedinta.

Zsigo Zsolt



Daca nu mai sunt alte complectari supun votului dvs. continutul procesului-verbal incheiat in sedinta
Consiliului local IZVORU Czu§ULUI din 12,11.2020.

- Cine este pentru? impotriva? Abtineri?
Procesul verbal din data de 12.11.2020 a fost aprobat cu 8 voturi pentru si o abtinere, respectiv Korpos Attila.

punem in discutie

1. Proiect de hotáráre privind aprobarea rectificárii Bugetului de Venituri §i Cheltuieli gi Programul de Investilii
al Comunei Izvoru Cri;ului pentru anu|2020, prin in sugirea Dispozilia Primarului nr. 12I din 19.1 1,2020.

Comisia nr. I -15.12.2020,avizfavorabil
Comisia nr.II - 15.12.2020,avizfavorabil
Comisia nr.III - 15.12.2020,aviz favorabil

Zsigo Zsolt 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 introducerea unui articol nou, respectiv art. 2 care va avea urmatorul continut " Se aprobá

rectificarea Bugetului de Venituri 9i Cheltuieli al Comunei lzvoru Crigului pentru anul2020, conform anexei2
care face parte integrantá din prezenta hotáráre. "

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

Se inregistreaza9 voturi pentru.

Consiliul local IZVORU Czu§ULUI adoptá, cu 9 voturi pentru, proiectul de hotáráre privind aprobarea
rectificárii Bugetului de Venituri 9i Cheltuieli gi Programul de Investilii al Comunei Izvoru CriEului pentru anul
2020,prin in sugirea Dispozilia Prirnarului nr, l2l din 19,11.2020, aceasta devenind HOTARAREA Nr. 50.

2. Proiect de hotáráre privind aprobarea prelungirii valabilitalii Plan Urbanistic General al Comunei lzvoru
Criqului cu Regulamentul local de urbanism aferent acestuia.

Comisia nr. I -15.12.2020,avizfavorabil
Comisia nr.II - É.12.2020,aviz favorabil
Comisia nr.III - 15.12.2020,aviz favorabil

Zsigo Zsoltprezinta proiectul de hotarare si raporlul de specialitate la prezentul proiect de hotarare ,

Cine mai dore9te 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? Abtineri?

Se inregistreaza 8 voturi pentru si o abtinere respectiv Kovacs Stefan Attila.

Consiliul local IZVORU Czu§ULUI adoptá, cu 8 voturi pentru, proiectul de hotáráre privind aprobarea
prelungirii valabilitálii Plan Urbanistic General al Comunei Izvoru Crigului cu Regulamentul local de urbanism
aferent acestuia, aceasta devenind HOTARAREA Nr. 5l.

3. Proiect de hotáráre privind desemnarea reprezentantului Comunei Izvoru Crigului in cadrul Adunárii
Generale a Asocia|iei de Dezvoltare Intercomunitará ECO-METROPOLITAN Cluj.

Comisia nr. I - 15.12.2020, aviz favorabil
Comisia nr.II - É.12.2020,aviz favorabil
Comisia nr.III - 15.12.2020,aviz favorabil



Zsigo Zsoltprezinta 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? Abtineri?

Se inregistreaza 9 voturi pentru.

Consiliul local IZVORU Czu§ULUI adoptá, cu 9 voturi pentru, proiectul de hotáráre privind desemnarea
reprezentantului Comunei Izvoru Crigului in cadrul Adunárii Generale a Asocia{iei de Dezvoltare
Intercomunitará ECO-METROPOLITAN Cluj, aceasta devenind HOTARAREA Nr. 52.

4. Proiect de hotáráre privind aprobarea relelei unitálilor de ínvafámánt de stat care vor func{iona anul gcolar
202l - 2022, pe raza Comunei Izvoru Crigului.

Comisia nr. I - 15.12,2020, avizfavorabil
Comisia nr.II - l5.12.2020,aviz favorabíl
Comisia nr.III - 15.12.2020,aviz favorabil

Zsigo Zsolt 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? Abtineri?

Se inregistreaza9 voturi pentru.

Consiliul local IZVORU CRI§ULUI adoptá, cu 9 voturi pentru, proiectul de hotáráre privind aprobarea
relelei unitálilor de ínvatámánt de stat care vor funcfiona anul gcolar 2021 - 2022, pe raza Comunei lzvoru
Crigului, aceasta devenind HOTARAREA Nr. 53.

5. Proiect de hotáráre privind prelungirea convenliei de parteneriat cu Fundaliei Cregtine "Diakonia.

Comisia nr. I - l5.t2.2020, avizfavorabil
Comisia nr.II - 15.12.2020,avizfavorabil
Comisia nr.III - 15.12.2020,aviz favorabil

Zsigo Zsolt 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? Abtineri?

Se inregistreaza 9 voturi pentru.

Consiliul local IZVORU CRI§ULUI adoptá, cu 9 voturi pentru, proiectul de hotáráre privind prelungirea
convenliei de parteneriat cu Fundaliei Cregtine "Diakonia, aceasta devenind HOTARAREA Nr. 54.

6. Proiect de hotáráre privind aprobarea impozitelor gi taxelor locale pentru anul202|.

Comisia nr. I - 15.12,2020, avizfavorabil
Comisia nr.II - 15.12.2020,aviz favorabil
Comisia nr.III - 1,5.12.2020,aviz favorabil



Zsigo Zso|tprezinta 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? Ablineri?

Se inregistreaza9 vofi:ri pentru,

Consiliul local IZVORU CRI§ULU adoptá, cu 9 voturi pentru, proiectul de hotáráre privind aprobarea
impozitelor 9i taxelor locale pentru anul202I, aceasta devenind HOTARAREA Nr. 55.

7. Diverse.

Domnul Andriescu Mihai, solicita ca indemnizatiile sa fie puse pe caf, invitatiile si restul documentelor
sa fie transmise in format electronic. De asemenea pune in vedere faptul ca in Nadasu langa grajd se
depoziteaza deseuri.

Dl. Korpos Attila pune in vedere faptul ca la locul de joaca din lzvor, lipsesc cateva bari de metal si
exista riscul de accidentare.

Dl. Kovacs ioan pune in vedere faptul ca deseurile stradale din tomberoane nu este luat in totalitate.

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

PRESEDINTE DE
Zsigo Zsolt

lDINTA SECRETAR AL COMLTNEI
OLTEAN GAB IoAN

Proces verbal - sedinta ordinará dtn 15.12.2020
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