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Incheiat azi 19.02,2020

in sedinta ordinará a Consiliului local al comunei

IZVORU CRI§ULUI

Lucrarile gedinlei se desfisoara 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 zt a fost afisat la sediu primariei.
Secretarul comunei dupa efectuarea prezentei consilierilor constata ca din totalul de 11 consilieri in
functie, sunt prezenti 1 1 fiind asftel indeplinite cerintele legale pentru desfasurarea sedintei.
Presedinte de sedinta este D-| MIHALY ALEXANDRU.

Arat faptul ca proiectele de hotarare ce urmeaza a ft prezentate spre aprobare sunt insotite de raportul
compartimentului de specialitate de cadrul aparatului propriu, fiind indeplinite prevederile OUG nr. 5J / 2019
codul administrativ.
proiectele ordinii de zi sunt urmatoarele:
1 Proiect de hotáráre privind aprobarea contului de incheiere a exerciliului bugetar pe trimestrul IV, anul 2019.
2. Proiect de hotáráre privind aprobarea Bugetului de Venituri gi Cheltuieli al Comunei Izvoru Crigului 9i
Programul de Investilii pentru anul2020

3, Diverse.

D-l MIHALY ALEXANDRU
Va consult pe dvs. dacá mai aveti 9i alte propuneri pentru completarea ordinii de zi.
Se propune suplimentarea oridinii de zi cu urmatorul punct, respectiv proiect de hotarare cu privire lautilizarea
excedentului ínregistrat la finele anului 2019 pentru finantarea sectiunii de dezvoltare aferenta anului bugetar
2020.
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 Czu§ULUI aproba, cu 1 1 voturi, ordinea de ziprezentata,

data

MIIIALY ALEXANDRU
Secretarul comunei IZVORU CRI§ULU a pus la dispozitia dvs. procesul-verbal incheiat in sedinta din
de 30.01.2020 si propun celor care au obiectii ín legatura cu continutul acestuia sa ceara mentionarea

exacta a opiniilor exprimate in acea sedinta,

MIHALY ALEXANDRU

Daca nu mai sunt alte complectari supun votului dvs. continutul procesului-verbal incheiat in sedinta
Consiliului local IZVORU CRI§ULUI din 30.01 .2020.

- Cine este pentru? irnpotriva? Abtineri?
Procesul verbal din data de 30.0l .2020 a fost aprobat cu
punem in discutie

1

l voturi

pentru.

l.

Proiect de hotáráre privind aprobarea contului de íncheiere a exerciliului bugetar pe trimestrul IV, anul

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

l9.

- 19.02.2020,,aviz favorabil
- 19.02.2020,aviz favorabil
- 19.02.2020,aviz favorabil

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

proiect de hotarare

20

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? Abtineri?
Se inregistreaza l1 voturi pentru

.

Consiliul local IZVORU CRI§ULUI adoptá, cu 1l voturi pentru proiectul de hotáráre privind aprobarea
contului de incheiere a exerciliului bugetar pe trimestrul IV, anul2019, aceasta devenind HOTARAREA Nr. 4.
2. Proiect de hotáráre privind aprobarea Bugetului de Venituri gi Cheltuieli al Comunei Izvoru Crigului
Programul de Investilii pentru anul2020.

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

- 19.02.2020,aviz favorabil
- 19.02.2020,aviz favorabil
- t9.02.2020,aviz favorabil

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

9i

prezentul

.

Cine mai dore;te sa ia cuvantul in legatura cu cele puse in discutie?
Doamna Balazs Edith aduce lamuriri cu privire la proiectul de hotarare.
Daca nu mai sunt interventii, supun votului dvs. deschis prin ridicare de maini acest proiect de hotarare.
Cine este pentru? Ímpotriva? Ablineri?
Se inregistreaza 8 voturi pentru si 3 abtineri, respectiv Mihaly Agnes,

Mihaly Alexandru, Korpos Attila.

Consiliul local IZVORU CRI§ULUI adoptá, cu 11 voturi pentru proiectul de hotáráre privind aprobarea
Bugetului de Venituri gi Cheltuieli al Comunei Izvoru Crigului gi Programul de Investilii pentru anul 2020,
aceasta devenind HOTARAREA Nr. 5.
3. Proiect de hotarare cu privire la utilizarea excedentului inregistrat la finele anului 2019 pentru finantarea
sec{iunii de dezvoltare aferenta anului bugetar 2020,

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

- 19.02.2020,aviz favorabil
- 19.02.2020,aviz favorabil
- 19.02.2020,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 votu|ui dvs. deschis prin ridicare de maini acest proiect de hotarare.
Cine este pentru? impotriva? Abfineri?
Se inregistreaza

l1 voturi pentru

.

2

Consiliul local IZVORU CRI§ULUI adoptá, cu l l voturi pentru proiectul de hotáráre privind utllizarea
excedentului inregistrat la finele anului 2019 pentru finanlarea secliunii de dezvoltare aferenta anului bugetar
2020, aceasta devenind HOTARAREA Nr. 6.
4. Diverse.

Dl. Korpos Attila solicita lamuriri cu privire la regulamentul adoptat anul trecut privind caminele

culturale. Dl. Secretar precizeaza ca se va interesa cu privire la implementarea regulamentelor.

Dl, Bobos Silviu, solicita largirea acostamentului de langa padure si iesirea din Satul Nadasu, avand in
vedere ca nu pot trece in aceea portiune doua masini una langa alta.
Dl. Pentek Ferenc solicita repararea terenului sintetic din curtea scolii.
Ne mai fiind alte proiecte sau cererei pe ordinea de zi se declara sedinta inchisa.

SECRETAR GE RAL AL COMLINEI
oLTEAN GA RIEL IOAN

PRESEDINTE DE SEDINTA

MIHALY ALEXANDRU

W
Proces verbal

-

sedinta ordinará din 19.02.2020
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