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

Lucrarile gedintei se desfisoara in sala de sedinte de la sediul Consiliului local al comunei IZVORU
CRI§ULUI din COMUNA 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 l1 consilieri in
functie, sunt prezenti 1 1, fiind asftel indeplinite cerintele legale pentru desfasurarea sedintei.
Presedinte de sedinta este Zsigo Zsolt.

Arat faptul ca proiectele de hotarare ce uríneaza 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:
privind alegerea pregedintelui de gedin!á al Consiliului Local Izvoru CriEului pentru o
perioadá de douá luni ( septembrie 2020 - octombrie 2020 ).
2, Proiect de hotáráre privind aprobarea rectificárii Bugetului de Venituri 9i Cheltuieli al Comunei Izvoru
Crigului pentru anul2020, prin in sugirea Dispozilia Primarului nr. 88 din 07 .09.2020
3. Proiect de hotáráre privind instalarea unor mijloace de semnalizare prin indicatoare, marcaje, in localitatea
Izvoru Crisului ( Strada Bedecs ), Comuna Izvoru Crigului
4. Diverse.
Zsigo Zsolt
Va consult pe dvs. dacá mai aveti gi alte propuneri pentru completarea ordinii de zi.
Se propune completarea ordinii de zi cu urmátoarele proiecte:
Proiect de hotáráre privind aprobarea Regulamentr"rlui Intern pentru acordarea voucherelor de vacan!á pentru
anul2020.
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 1 1 voturi, ordinea de zi prezentata.

l. Proiect

de hotáráre

Zsigo Zsolt
Secretaru| comunei IZVORU CRI§ULUI a pus la dispozitia dvs. procesul-verbal incheiat in sedinta din
data de 023.01.2020 si propun celor care au obiectii in legatura cu continutul acestuia sa ceara mentionarea
exacta a opiniilor exprimaíe in acea sedinta.
Zsigo Zso|t
Daca nu mai sunt alte complectari supun votului dvs. continutul procesului-verbal incheiat in sedinta
Consiliului local IZVORLJ CRI§ULUI din 23.0] .2020.

- Cine este pentru? impotriva? Abtineri?
Procesul verbal din data de 23.07 .2020 a fost aprobat cu
punem in discutie

1

l voturi

pentru.

1. Proiect de hotáráre privind alegerea pregedintelui de gedintá al Consiliului Local Izvoru Crigului pentru o
perioadá de douá |uni ( septembrie 2020 - octombrie 2020 )

Comisia nr.I - 17.09.2020, aviz favorabil
Comisia nr.II - 17.09.2020,aviz favorabil
Comisia nr. III - 17.09.2020, aviz favorabil
Zsigo Zsoltprezinta 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. desclris prin ridicare de maini acest proiect de hotarare.
Cine este pentru? Impotriva? Ablineri?
Se inregistreaza11 voturi pentru.

Consiliul local IZVORU CRI§ULUI adoptá, cu 11 voturi pentru, proiectul de hotáráre privind alegerea
pre;edintelui de gedintá al Consiliului Local Izvoru Crigului pentru o perioadá de douá luni ( septembrie2020 octombrie 2020 ), aceasta devenind HOTARAREA Nr. 33.
2. Proiect de hotáráre privind aprobarea rectificárii Bugetului de Venituri gi Cheltuieli al Comunei Izvoru
Crigului pentru anul2020, prin in sugirea Dispozilia Primarului nr. 88 din 07 .09.2020,

Comisia nr.I - I7.09.2020,aviz favorabil
Comisia nr. II - 17.09.2020,,avizfavorabil
Comisia nr.III - 17.09.2020,aviz favorabil
Zsigo Zsolt prezínta proiectul de hotarare si raporful de specialitate la prezentul proiect de hotarare

.

Cine mai doregte sa ia cuvantul in legatura cu cele puse in discutie?
Dl Secretar solicita introducerea unui afticol, respectiv art2'o Se aprobá rectificarea Bugetului de
Venituri §i Cheltuieli gi a Programului de Investilii al Comunei Izvoru Crigului pentru anul2020, conform
Anexei. "
Daca nu mai sunt interventii, supun votului dvs. deschis prin ridicare de maini acest proiect de hotarare.
Cine este pentru? Ímpotriva? Ab{ineri?
Se inregistreaza7 voturi pentru si 4 abtinei.

Consiliul local IZVORU CRI§ULUI adoptá, cu 7 voturi pentru si 4 abtineri, proiectul de hotáráre privind
aprobarea rectificárii Bugetului de Venituri gi Cheltuieli al Comunei Izvoru Crigului pentru anul 2020, prin in
suqirea Dispozilia Primarului nr. 88 din 07.09.2020, aceasta devenind HOTARAREA Nr. 34
3. Proiect de hotáráre privind instalarea unor mijloace de semnalizare prin indicatoare, marcaje, in localitatea
Izvoru Crisului ( Strada Bedecs ), Comuna Izvoru Crigului

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

- 17.09.2020,aviz favorabil
- 17.09.2020,aviz favorabil
- 17.09.2020,aviz favorabil

Zsigo Zso|tprezinta 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? Ablineri?
Se inregistreaza 10 voturi pentru si o abtinere Mihaly Agnes,

Consiliul local IZVORU Czu§ULUI adoptá, cu1l voturi pentru, proiectul de hotáráre privind instalarea
unor mijloace de semnalizare prin indicatoare, marcaje, in localitatea lzvoru Crisului ( Strada Bedecs ), Comuna
Izvoru Crigului, aceasta devenind HOTARAREA Nr. 35.
4. Proiect de hotáráre privind aprobarea Regulamentului Intern pentru acordarea voucherelor de vacan!á pentru

anu|2020.

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

- 17.09.2020,,aviz favorabil
- 17.09.2020,aviz favorabil
- 17.09.2020,aviz favorabil

Zsígo Zsoltprezinta 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 interverrtii, supun votului dvs. deschis prin ridicare de maini acest proiect de hotarare.
Cine este pentru? impotriva? Ablineri?
Se inregistreaza 11 voturi pentru

.

Consiliul local IZVORU CRI§ULUI adoptá, cu 11 voturi pentru, proiectul de hotáráre privind aprobarea
Regulamentului Intern pentru acordarea voucherelor de vacanfá pentru anul 2020, aceasta devenind
HOTARAREA Nr. 36.
5. Diverse.

Domnul Secretar Oltean Gabriel pune in discutie cererea nr. 1159 l06.08.2020, a S.C. LIME STONE
PRODUCTION S.R.L, Prin care solicita emiterea unui acord de reabilitare. 11 pentru

Dl. Kovacs Ferencs, domiciliat la nr. 323, solicita mutarea scanunelor din caminul cultural la Clubul

Tineretului., Domnii consilieri sunt deacord.
Dl, Consilier Alb Ioan solicita punerea emulsiei bituminoase in jurul reparatiilor facute pe drumul Nadasului.
Doamna Mihaly Agnes solicita un raport cu privire la dispensarul veterinar din Izvoru Crisului.

Bl Consilier Bobos Silviu, solicita toaletarea pomilor din Satul Nadasul, de pe strada mica.
jnea de zi se declara sedinta inchisa

Ne mai fiind alte proiecte
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