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Incheiat azi 30.04.2020

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

Lucrarile gedinfei se desfásoara in sala de sedinte de la sediul Consiliului local al comunei IZVORU
CRI§ULUI din COMI_INA IZVORU CRI§ULUI .
Convocarea consilierilor s-a facut in scris, lista consilierilor convocati se afla la dosarul sedintei.
Anunful cu privire la proiectul ordinii de zi a fost afisat la sediu primariei.
Secretarul comunei dupa efectuarea prezentei consilierilor constata ca din totalul de 11 consilieri in
functie, sunt prezenti 10, doamna Lazár Elza-Reka prezenta, fiind asftel indeplinite cerintele legale pentru
desfasurarea sedintei.
Presedinte de sedinta este D-l

MIHALY ALEXANDRU.

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 validarea mandatului unui nou consilier pe locul devenit vacant.
2. Proiect de hotáráre privind aprobarea rectificárii Bugetului de Venituri 9i Cheltuieli al Comunei Izvoru

Crigului pentru anul 2020.
3. Proiect de hotáráre privind instalarea unor mijloace de semnalizare prin indicatoare, marcaje, in localitatea
Izvoru Crisului, Comuna Izvoru Crigului.
4. Diverse.
D_l

MIHALY ALEXANDRU

Va consult pe dvs. dacá mai aveti gi alte propuneri pentru completarea ordinii de zi.
Se propune suplimentarea oridinii de zi cu utmatorul punct, respectiv proiect de hotarare cu privind aprobarea
contului de incheiere a exerciliului bugetar pe trimestrulI, 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 Czu§ULUI aproba, cu 10 voturi, ordinea de zi prezentata,

MIIIALY ALEXANDRU

Secretarul comunei IZVORU Czu§ULUI a pus la dispozitia dvs. procesul-verbal incheiat in sedinta din
data de 12.03.2020 si propun celor care au obiectii in 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 ín sedinta
Consiliului local IZVORU CRI§ULUI din 12.03 .2020.

-

Cine este pentru? impotriva? Abtineri?

Procesul verbal din data de 12.03.2020 a fost aprobat cu 10 voturi pentru.

punem in discutie

l Proiect

de hotáráre privind validarea mandatului unui nou consilier pe locul devenit vacant.

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

- 30.04.2020,aviz favorabil
- 30.04.2020,aviz favorabil
- 30.04.2020,aviz favorabil

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

proiect de hotarare

prezentul

.

Doamna Lazár Elza-Reka depune juramantul in fata Consiliului Local Izvoru Crisului.

Cine mai doregte sa ia cuvanful 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? Ab}ineri?
Se inregistreazal0 voturi pentru

.

Consiliul local IZVORU CRI§ULUI adoptá, cu l0 voturi pentru proiectul de hotáráre privind validarea
mandatului unui nou consilier pe locul devenit vacant, aceasta devenind HOTARAREA Nr. l5.
2. Proiect de hotáráre privind aprobarea rectificárii Bugetului de Venituri 9i Cheltuieli al Comunei Izvoru
Crigului pentru anu| 2020.

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

- 30.04.2020,aviz favorabil
- 30.04.2020,aviz favorabil
- 30.04.2020,,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 votului dvs. deschis prin ridicare de maini acest proiect de hotarare.
Cine este pentru? Impotriva? Ab{ineri?
Se inregistreaza 5

voiri

pentru gi 6 abtineri, respectiv Mihali Alexandru, Mihaly Agnes, Korpos Attila,

SZTRANYAK MELIND A, Lazár Elza-Reka, Bobos

S

i

lviu.

Consiliul local IZVORU CRI§ULUI nu adoptá, proiectul de hotáráre privind aprobarea rectificárii
Bugetului de Venituri 9i Cheltuieli al Comunei Izvoru Crigului pentru anul2020.
3. Proiect de hotáráre privind instalarea unor mijloace de semnalizare prin indicatoare, marcaje, in localitatea

Izvoru Crisului, Comuna Izvoru Crigului.

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

- 30.04.2020,aviz favorabil
- 30.04.2020,avíz negativ
- 30.04.2020,aviz negativ

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?
Doamna Mihaly Agnes solicita sa se consemneze faptul ca prin acest proiect este ingradit dreptul de
acces in localitate a unui numar de 5 cetateni.
Daca nu mai sunt interventii, supun votului dvs. deschis prin ridicare de maini acest proiect de lrotarare.

Cine este pentru? impotriva? Abtineri?

Se inregistreaza 5 voturi pentru, 4 impotriva Mihali Alexandru, Mihaly Agnes, Korpos Attila, Lazár
Elza-Reka gi 2 abtineri Bobos Silviu si Kovacs Istvan
Consiliul local IZVORU CRI§ULUI nu adoptá, proiectul de hotáráre privind instalarea unor mijloace de
semnalizare prin indicatoare, marcaje, in localitatea Izvoru Crisului, Comuna Izvoru Crigului.
4. Proiect de hotáráre privind aprobarea contului de incheiere a exerciliului bugetar pe trimestrulI, anul2020,

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

- 30.04.2020,aviz favorabil
- 30.04.2020,aviz favorabil
- 30.04.2020,aviz favorabíl

D-l MII{ALY 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 votului dvs. deschis prin ridicare de maini acest proiect de hotarare.
Cine este pentru? Impotriva? Abtineri?
Se inregistreaza70 voturi pentru gi 1 abtinere.

Consiliul local IZVORU CRI§ULUI adoptá, cu l0 voturi pentru proiectul de hotáráre privind aprobarea
contului de incheiere a exerciliului bugetar pe trimestrul [, anul 2020, aceasta devenind HOTARAREA Nr. 16.
5. Diverse,

Se aduce la cunostinta consiliului local adresa Ministerului Educatiei cu nr. 659 din 30.04.2020.

Domnul Korpos Attila solicita sa se faca o adresa directorului scolii din Izvorul Crisului, din partea
Comunei prin care sa se manifeste intentia de sprijinire a elevilor aflati in dificultate.
Domnul Alb loan, solicita igenizarea statiei de pompare din Localitatea Nadasu din dreptul familiei
Groza.
Ne mai fiind alte proiecte sau cererei pe ordinea de zi se declara sedinta inchisa.

PRESEDINTE DE SEDINTA

MIHALY

Proces verbal

-

sedinta ordinará din 30.04.2020
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