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Incheiat azi 23.07 .2020

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

Lucrarile gedinfei se desíásoara in sala de sedinte de la sediul Consiliului local al comunei IZVORU
CRI§ULUI din COMUNA IZVORU CRI§ULUL
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 efectuaíea 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

LAZAR ELZA REKA.

Arat faptul ca proiectele de hotarare ce urrneaza 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:

1. Proiect de hotáráre privind aprobarea indicatorii tehnico-economici de lucrári pentru

proiectul

,,ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN LOCALITATEA NADASU SI SAULA COMLINA IZVORU
CRISULUI, ruDETUL CLUJ"

2. Diverse.

LAZAR ELZA REKA

Va consult pe dvs. dacá mai aveti 9i alte propuneri pentru completarea ordinii de zi.
Se propune completarea ordinii de zi cu utmátoarele proiecte:
Proiect de hotáráre privind aprobarea rectificárii Bugetului de Venituri 9i Cheltuieli al Comunei Izvoru Crigului
giProgramul de Investilii pentru anul2020.
Proiect de hotáráre privind aprobarea indicatorii tehnico-economici de lucrári pentru proiectul "ALIMENTARE
CU GAZE NATURALE IN CoMLINA IZVORU CzuSULUI, ruDETUL CLUJ ".
Proiect de hotáráre privind inregistrarea Comunei Izvoru Crigului in Sistemul Nafional Electronic de Platá
online a taxelor si Irrtpozitelor utilizánd cardul bancar ( SNEP) qi modul de suportare a comisionului bancar la
tranzacliile online,
Proiect de hotáráre privind prelungirea convenliei de parteneriat cu Fundafiei Cregtine "Diakonia".
Proiect de hotáráre privind aprobarea contului de incheiere a exerciliului bugetar pe trimestrul II, anul 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 CRI§ULUI aproba, cu l 1 voturi, ordinea de zi prezentata.

LAZAR ELZA REKA

Secretarul comunei IZVORU CRI§ULU a pus la dispozitia dvs. procesul-verbal incheiat in sedinta din
data de 07.07.2020 si propun celor care au obiectii ín legatura cu continutul acestuia sa ceara mentionarea
exacta a opiniilor exprimate in acea sedinta.

LAZAR ELZA REKA
Daca nu mai sunt alte complectari supun votului dvs, continutul procesului-verbal incheiat in sedinta
Consiliului local IZVORU CRI§ULU din 07.07 .2020.

- Cine este pentru? impotriva? Abtineri?
Procesul verbal din data de 07 .07.2020 a fost aprobat cu
punem in discutie

1

1

voturi pentru.

1. Proiect de hotáráre privind aprobarea indicatorii tehnico-economici de lucrári pentru proiectul
,^LIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN LOCALITATEA NADASU SI SAULA COMUNA IZVORU
CRISULUI, JLIDETUL CLUJ"
Comisia nr.I
Comisia nr.II
Comisia nr.III

- 23.07.2020,aviz favorabil
- 23.07.2020,aviz favorabil
- 23.07.2020,aviz favorabil

LAZARELZA REKA
hotarare

prezinta proiectul de hotarare si raportul de specialitatelaprezenful proiect de

.

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? Ab(ineri?
Se inregistreaza

1l voturi pentru.

Consiliul local IZVORU CRI§ULUI adoptá, cu l1 voturi pentru, proiectul de hotáráre privind aprobarea
indicatorii tehnico-economici de lucrári pentru proiectul ,,ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN
LOCALITATEA NADASU SI SAULA COML]NA IZVORU CRISULUI, ruDETUL CLUJ", aceasta devenind
HOTARAREA Nr. 27.

2. Proiect de hotáráre privind aprobarea rectificárii Bugetului de Venituri 9i Cheltuieli al Comunei Izvoru
Crigului gi Programul de Investi{ii pentru anul2020.

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

- 23.07.2020,avizfavorabil
- 23.07.2020raviz favorabil
- 23.07.2020,aviz favorabil

LAZAR ELZA REKA
hotarare

prezinta proiectul de hotarare si raportul de specialitatelaprezentul proiect de

.

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? Impotriva? Ablineri?
Se inregistreaza

l1 voturi pentru

.

Consiliul local IZVORU CRI§ULUI adoptá, cu 11 voturi pentru, proiectul de hotáráre privind aprobarea
rectificárii Bugetului de Venituri gi Cheltuieli al Comunei Izvoru Crigului si Programul de Investilii pentru anul
2020, aceasta devenind HOTARAREA Nr. 28

hotáráre privind aprobarea indicatorii tehnico-economici de lucrári pentru proiectul
"ALIMENTARE CU GAZE NATIjRALE IN COMIINA IZVoRU CRISULUI, ruDETUL CLUJ ".

3. Proiect de

2

Comisia nr.I - 23.07.2020, aviz favorabil
Comisia nr.II - 23.07,2020,aviz favorabil
Comisia nr. III - 23.07.2020, aviz favorabil

LAZAR ELZA REKA ptezinta proiectul de hotarare si raportul de specialitate la
hotarare

prezentul proiect de

.

Cine mai doregte sa ia cuvantul in legafura cu cele puse in discutie?
Daca nu mai sunt interventii, supun votului clvs. deschis prin ridicare de maini acest proiect de hotarare.
Cine este pentru? impotriva? Abjineri?
Se inregistreaza 11 voturi pentru

.

Consiliul local IZVORU Czu§ULUI adoptá, cu11 voturi pentru, proiectul de hotáráre privind aprobarea
indicatorii tehnico-economici de lucrári pentru proiectul "ALIMENTARE CU CAZE NATURALE IN
COMUNA IZVORU CRISULUI, ruDETUL CLUJ ", aceasta devenind HOTARAREA Nr.29.
4. Proiect de hotáráre privind inregistrarea Comunei Izvoru Crigului in Sistemul Nalional Electronic de Platá
online a taxelor si Impozitelor utilizánd cardul bancar ( SNEP) 9i modul de suportare a comisionului bancar la
tranzac|iile online.

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

- 23.07.2020,aviz favorabil
- 23.07.2020, aviz favorabil
- 23.07,2020oaviz favorabil

LAZAR ELZA REKA

prezinta proiectul de lrotarare si raportul de specialitate la prezentul proiect de

.

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 l1 voturi pentru

.

Consiliul local IZYORU CRI§ULUI adoptá, cu 11 voturi pentru, proiectul de hotáráre privind
inregistrarea Comunei lzvoru Crigului in SistemulNalional Electronic de Platá online a taxelor si Impozitelor
utilizánd cardul bancar ( SNEP) 9i modul de suportare a comisionului bancar la tranzacliile online, aceasta
HOTARAREA Nr.

devenind

5, Proiect de hotáráre

30.

privind prelungirea convenlieide parteneriat cu Funda{iei Cregtine "Diakonia".

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

- 23.07.2020,aviz favorabil
- 23.07.2020,aviz favorabil
- 23.07.2020,aviz favorabil

LAZAR ELZA REKA
hotarare

prezinta proiectul de hotarare si raportul de specialitate la prezentul proiect de

.

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? Ímpotriva? Abjineri?
Se inregistreaza

ll

voturi pentru

.

Consiliul local IZYORU Czu§ULUl adoptá, cu l l voturi pentru, proiectul de hotáráre privind
cu Fundaliei Cregtine "Diakonia", aceasta devenind HOTARAREA Nr.

prelungirea convenliei de parteneriat
31.
6, Proiect de hotáráre

Comisia

privind aprobarea contului de incheiere
23.07.2020,aviz favorabil

nr.I -

a exerciliulr-ri bugetar pe trimestrul II,

anul2020

Comisia nr. II
Comisia nr.III

-

23,07.2020, aviz favorabil
23,07.2020,aviz favorabil

LAZAR ELZA REKA
hotarare

prezinta proiectul de lrotarare si raportul de specialitate la prezentul proiect de

.

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? impotriva? Abtineri?
Se inregistreaza 71 voturi pentru

.

Consiliul local IZVORU Czu§ULUI adoptá, cu 11 voturi pentru, proiectul de hotáráre privind aprobarea
contului de incheiere a exerciliului bugetar pe trimestrul II, anul 2020, aceasta devenind HOTARAREA Nr. 32.
7. Diverse.

Domnul secretar oltean Gabriel aduce la cunostiinta consiliului local ordinul prefectului nr, 246 din
15.01.2020, privind stabilirea numarului de consilieri pentru municiliile, orasele si comunele de la nivelul

judetului cluj.

Domnul Pap Zoltan aduce la cunostiinta consiliului local un raport privind Comisia Locala de Fond Funciar si

Registru Agricol.

Domnul Consilier Alb Ioan solicita repararea drumului de la iesirea din nadasul spre Leghia si drumului spre
cimitirul satului.
De asemenea mai solicita efectuarea unei cosiri in centrul satului Nadasul.
Doamna Lazar Reka, pune in discutie situatia terenului din Satul Izvoru Crisului, de langa nr.316, respectiv
acesta nu este intretinut.

Doamna Mihaly Agnes solicita un raport cu privire la situatia cladirii unde se desfasoara cabinetul veterinar si
daca se poate efectua reparatii de intretinere.
Ne mai fiind alte proiecte sau cererei pe ordinea de zi se declara sedinta inchisa.

DES

PRESE

LAZAP.

#§

SECRETAR CENELÍAL COMUNEI
OLTEAN oo.1Ir IOAN

iI
Proces verbal

-

sedinta ordinará din 23.07.2020
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