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Incheiat azi 28.05 .2020

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

Lucrarile 9edinlei se desfásoara 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 efecfuarea prezentei consilierilor constata ca din totalul de 11 consilieri in

functie, sunt prezenti l1, fiind asftel indeplinite cerintele legale pentru desfasurarea sedintei.
Presedinte de sedinta este D-l MIHALY ALEXANDRU.

Arat faptul ca proiectele de hotarare ce urTneaza a fl prezentate spre aprobare sunt insotite de raportul
compartimentului de specialitate de cadrul aparatului propriu, fiind indeplinite prevederile OUG nt. 57 l 2019
codul administrativ.

proiectele ordinii de zi sunt urmatoarele:

1. Proiect de hotáráre privind aprobarea rectificárii Bugetului de Venituri 9i Cheltuieli al Comunei Izvoru
Crigului pentru anul 2020.
2. Proiect de hotáráre pentru stabilirea situa{iilor care motiveazá acordarea ajutoarelor de urgen!á, altele decát
cele stabilite de Legea nr.416/2001 privind venitul minim de incluziune
3. Diverse.

D_l MIHALY ALEXANDRU
Va consult pe dvs. dacámai aveti gi alte propuneri pentru completarea ordinii de zi.
Se propune suplimentarea oridinii de zi cu urmatorul punct, respectiv proiect de hotarare cu privind aprobarea
amplasárii racordurilor / brangamentelor de pe domeniul public l privat al Comunei Inloru Crigului, ptevázutein
certificatul de urbanism nr. 169 din 10.03.2020,
Daca nu sunt alte propuneri, supun aprobarii proiectul ordinii de zi asacum v-a fost propus.
Cine este pentru? Impotriva? Daca se abline cineva?
Consiliul local IZVORU CRI§ULU aproba, cu l0 voturi, ordinea de zi prezentaá,

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

data de 30,04.2020 si propun celor care au obiectii in legatura cu continutul acestuia sa ceara mentionarea
exacta a opiniilor exprimate in acea sedinta.

MIHALY ALBXANDRU
Daca nu mai sunt alte complectari supun votului dvs. continutul procesului-verbal incheiat in sedinta

Consiliului local IZVORU CRI§ULU din 3 0.04.2020.

- Cine este pentru? impotriva? Abtineri?
Procesul verbal din data de 30.04.2020 a fost aprobat cu 1 1 voturi pentru,



punem in discutie

1. Proiect de hotáráre privind aprobarea rectificárii Bugetului de Venituri qi Cheltuieli al Comunei Izvoru
Crigului pentru anul 2020.

Comisia nr.I - 28.05.2020,aviz favorabil
Comisia nr.II - 28.08.2020,aviz favorabil
Comisia nr.III - 28.05.2020,aviz favorabil

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

Cine mai doregte sa ia cuvantul in legatura cu cele puse in discutie?
Doamna Balasz Edith aduce lamuriri cu privire la acest proiect.
Daca nu mai sunt interventii, §upun votului dvs. deschis prin ridicare de maini acest proiect de hotarare.
Cine este pentru? Impotriva? Abtineri?

Se inregistreaza I0 voturi pentru si 1 abtinereo respectiv Mihaly Agnes,

Consiliul loca| IZYORU CRI§ULUI adoptá, cu 10 voturi pentru si o abtinere, proiectul de hotáráre
privind aprobarea rectificárii Bugetului de Venituri gi Cheltuieli al Comunei lzvoru Crigului pentru anul2020,
aceasta devenind HOTARAREA Nr. 17.

2. Proiect de hotáráre pentru stabilirea situafiilor care motiveazá acordarea ajutoarelor de urgenfá, altele decát
cele stabilite de Legea nr,416/2001 privind venitul minim de incluziune.

Comisia nr.I - 28,05,2020,aviz favorabil
Comisia nr.II - 28.08.2020raviz favorabil
Comisia nr.III - 28,05.2020,avíz favorabil

D-l MIHALY ALEXANDRU 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?
Dl. Secretar aduce lamuriri cu privire la acest proiect.
Daca nu mai sunt interventii, supun votului dvs. deschis prin ridicare de maini acest proiect de hotarare,
Cine este penhu? impotriva? Ablineri?

Se inregistreaza I0 voturi pentru gi 1 abtinere respectiv Mihaly Alexandru.

Consiliul local IZYORU CRI§ULLII adoptá, cu 10 voturi pentru si o abtinere proiectul de hotáráre
privind stabilirea situaliilor care motiveazáacotdarea ajutoarelor de urgenfá, altele decát cele stabilite de Legea
nr. 4161200I privind venitul minim de incluziune, aceasta devenind HOTARAREA Nr. 18.

3. Proiect de hotáráre pentru aprobarea amplasárii racordurilor / brangamentelor de pe domeniul public / privat
al Comunei lzvoru Criqului, prevázute ín certificatul de urbanism nr. 169 din 10,03,2020.

Comisia nr.I - 28.05.2020,ava favorabil
Comisia nr.II - 28.08.2020,aviz favorabil
Comisia nr.III - 28,05,2020,aviz favorabil

D-l MII{ALY ALEXANDRU 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?
Dl. Secretar aduce lamuriri cu privire la acest proiect.



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

Se inregistreaza 11 voturi pentru.

Consiliul local IZVORU CRI§ULU adoptá, cu 11 voturi pentru proiectul de hotáráre privind aprobarea
amplasárii racordurilor / branqamentelor de pe domeniul public l privat al Comunei Izvoru Crigului, prevázute in
certificatul de urbanism nr. 169 din 10.03.202, aceasta devenind HOTARAREA Nr. 19,

4. Diverse.

Domnul Alb loan, solicita montarea de aparate de joaca in localitatea Nadasu.

Domnul Bobos Silviu solicita repararea drumului din localitatea Nadasul.

Domnul Pentek Ferenc propune formularea unui proiect de hotarare privind scutirea de la plata taxei de
vanzaíe stradala pentru perioada pandemiei.

Doamna Mihaly Agnes pune in vedere consiliului Local, faptul ca in data de26.05.2020, a numitului
Pentek loan, respectiv acesta a fost agresat in sediul Postului de Politie de catre agentul de politie si de politistul
local.

Domnul Secretar Oltean Gabriel spune ca membrii Primariei cunosc aaest caz, ca regreta cele
intamplate. De asemenea aduce la cunostiinta prevederile art. 50 din OUG 7012020 prin care politia locala a fost
trecuta in subordinea politiei nationale, iar la acest moment Politistul local nu se afla in subordinea Primariei
Izvoru Crisului, De asemenea membrii Primariei au discutat cu numitul Pentek loan, si ca i-au acordat sprijin
invederea efectuarii pasilor legali.

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

PRESEDINTE DE SEDINTA
MIHALY ALEXANDRU

RETAR GE RAL AL COML]NEI
TEAN GA EL IOAN

Proces verbal - sedinta ordinará din 28.05.2020
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