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COMUNA IZVORU CRI§ULUI
-CoNSILIUL LoCAL -

PROCES VERBAL
incheiat azi28ot.zozt

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

Lucrárile gedintei se desfrgoara in sala de gedinte de la sediul Consiliului local al comunei IZVORU
CRI§ULU din COMUNA IZVORU CRI§ULUI .

Convocarea consilierilor s-a facut in scris, lista consilierilor convocafi se aflá la dosarul ;edin{ei.
Anunful cu privire la proiectul ordinii de zl a fost afi;at la sediul primariei,
Secretarul comunei dupá efectuarea prezenlei consilierilor constatá cá din totalul de 9 consilieri in

func{ie, sunt prezenli 9, fiind asftel sunt indeplinite cerinlele legale pentru desfágurarea gedinlei.
Presedinte de gedintá este Zsigo Zsolt.

Arát faptul cá proiectele de hotáráre ce urTneazá a fi prezentate spre aprobare sunt inpo{ite de raportul
compartimentului de specialitate de cadrul aparatului propriu, fiind indeplinite prevederile OUG nr. 57 l 2019
codul administrativ.

proiectele ordinii de zi sunt urmátoarele:

1 , Proiect de hotáráre privire la alegerea pregedintelui de gedin{á pentru lunile ( februarie 2021
2. Proiect de hotáráre privind íncheierea contractului de comodat dintre Composesoratul

1aprilie 2021 ).
urbarial saula si

Comuna Izvoru Crigului.
3.Proiect de hotáráre privind rezi|ierea contractelor nr. 3l
31.05.20|7.
4. Proiect de hotáráre privind desemnarea reprezentantului
Grupul de Acliune Localá Napoca Porolissum.
5. Diverse.

02,7l 31.05.2011,31 0281 31.05.20l7,31 029l

Comunei Izvoru Crigului in relalia cu Asocialia

Zsigo Zsolt
Vá consult pe dvs. dacá mai aveli 9i alte propuneri pentru completarea ordinii de zi,
Se propune completarea ordinii de zl cu urmatoarele puncte
Proiect de hotáráre privind rczilierea contractului nr. 07 din 22.03.2019.
Proiect de hotáráre privind aprobarea cuantumului gi numárului unor burse acordate acordate elevilor din
inváfámántul preuniversitar de stat , la nivelul Comunei Izvoru Crigului, in anul 9colar 2020 - 2021
SEMESTRUL 2.

Dacá nu sunt alte propuneri, supun aprobárii proiectul ordinii de zi aqa cum v-a fost propus si completat.
Cine este pentru? Impotriva? Dacá se abline cineva?
Consiliul local IZVORU CRI§ULUI aprobá, cu 9 voturi ordinea de ziprezentatá.

Zsigo Zsolt
Secretarul comunei IZVORU CI{ISULUI a pus la dispozilia dvs. procesul-verbal íncheiat in sedinta din

data de 07.01,202l gi propun celor care au obiectii ín legaturá cu conlinutul acestuia sá ceará men{ionarea
exactá a opiniilor exprimate in aceea gedin!á,

Zsigo Zsolt



Dacá nu mai sunt alte completári supun votului dvs. conlinutul procesului-verbal incheiat in gedin!á

Consiliului local IZVORU CRI§ULUI din 07.01 .202l.

- Cine este pentru? impotriva? Abfineri?
Procesul-verbal din data de 07 ,01.202l a fost aprobat cu 9 voturi pentru.

Punem in discu{ie

1. Proiect de hotáráre privire la alegerea pregedintelui de 9edin!á pentru lunile ( februarie 2021 - aprilie 2021 ).

Comisia nr. I -28.01.202t, avizfavorabil
Comisia nr.II - 28.01.2021,aviz favorabil
Comisia nr.III - 28.01.202l,aviz favorabil

Zsigo Zsolt citegte proiectul de hotárare gi raporful de specialitate la prezentul proiect de hotáráre .

Zsigo Zsolt
Cine mai doregte sá ia cuvantul in legaturá cu cele puse ín disculie?
Zsigo Zsolt
Dacá nu mai sunt intrebári, supun votului dvs. deschis prin ridicare de máini acest proiect de hotáráre.
Cine este pentru? impotriva? Ablineri?

Se inregistreazá9 voturi pentru.

Consiliul local IZYORU CRI§ULUI adoptá, cu 9 voturi pentru, proiectul de hotáráre privind alegerea
pregedintelui de gedinfá pentru lunile ( februarie 202I - aprilie 202l ), aceasta devenind HOTARAREA Nr. 5.

2. Proiect de hotáráre privind incheierea contractului de comodat dintre Composesoratul Urbarial §aula 9i
Comuna Izvoru Cri9ului.

Comisia nr. I -28.01.2021, avizfavorabil
Comisia nr.II - 28.01.202l,,aviz favorabil
Comisia nr.III - 28.01.202l,aviz favorabil

Zsigo Zsolt citegte proiectul de hotárare gi raportul de specialitate la prezentul proiect de hotáráre .

Zsigo Zsolt
Cine mai dore;te sá ia cuvantul in legaturá cu cele puse in discufie?
Zsigo Zsolt
Dacá nu mai sunt intrebári, supun votului dvs, deschis prin ridicare de máini acest proiect de hotáráre.

Cine este pentru? Ímpotriva? Abfineri?

Se inregistreazá9 voturi pentru.

Consiliul local IZVORU Czu§ULUI adoptá, cu 9 voturi pentru, proiectul de hotáráre privind incheierea
contractului de comodat dintre Composesoratul Urbarial §aula 9i Comuna Izvoru Crigului, aceasta devenind
HOTARAREA Nr. 6.

3.Proiect de hotáráre privind rezilierea contractelor nr. 31 02'7/ 31.05.2017,31 0281 31.05.201'1,31 029l
31.05,2017.

Comisia nr. I -28.01.202lravizfavorabíl



Comisia nr.II - 28.01.202t,aviz favorabil
Comisia nr.III - 28.0t.202t,aviz favorabil

Zsigo Zsolt citegte proiectul de hotárare 9i raportul de specialitate la prezentul proiect de hotáráre .

Zsigo Zsolt
Cine mai doregte sá ia cuvantul in legafurá cu cele puse in disculie?
Zsigo Zsolt
Dacá nu mai sunt intrebári, supun vofului dvs. deschis prin ridicare de máini acest proiect de hotáráre.
Cine este pentru? Ímpotriva? Abfineri?

Se inregistreazá9 voturi pentru.

Consiliul local IZVORU CRI§ULUI adoptá, cu 9 voturi pentru, proiectul de hotáráre privind rezilierea
contractelor nr.31 027l31.05.2017,31 0Z8l31.05.2017,31 029131.05.20l7,aceasta devenind HOTARAREA Nr.
7.

4. Proiect de hotáráre privind desemnarea reprezentantului Comunei Izvoru Cri5ului in rela(ia cu Asocia{ia
Crupul de Acliune Localá Napoca Porolissum.

Comisia nr. I -28.01,2021, avizfavorabil
Comisia nr.II - 28.0t.202t,aviz favorabil
Comisia nr.III - 28.01.202l,aviz favorabil

Zsigo Zsolt cite;te proiectul de hotárare 9i raportul de specialitate |aprezentul proiect de hotáráre .

Zsigo Zsolt
Cine mai dore;te sá ia cuvantul in legaturá cu cele puse in discufie?
Zsigo Zsolt
Dacá nu mai sunt intrebári, supun votului dvs, deschis prin ridicare de máini acest proiect de hotáráre.

Cine este pentru? impotriva? Abfineri?

Se inregistreazá9 voturi pentru.

Consiliul local IZVORU CRI§ULUI adoptá, cu 9 voturi pentru, proiectul de hotáráre privind desemnarea
reprezentantului Comunei Izvoru Crigului in relafia cu Asocia{ia Grupul de Acliune Localá Napoca Porolissum,
aceasta devenind HOTARAREA Nr. 8.

5. Proiect de hotáráre privind rezilierea contractului nr. 07 din 22.03.2019.

Comisia nr. I -28.01.202í, aviz favorabil
Comisia nr.II - 28.01.2021,aviz favorabil
Comisia nr.III - 28.01.202l,aviz favorabil

Zsigo Zsoltcitegte proiectul de hotárare gi raportul de specialitate la prezentul proiect de hotáráre .

Zsigo Zsolt
Cine mai doregte sá ia cuvantul in legaturá cu cele puse in disculie?
Zsigo Zsolt
Dacá nu mai sunt intrebári, supuít votului dvs. deschis prin ridicare de máini acest proiect de hotáráre.

Cine este pentrrr? impotriva? Abfineri?

Se inregistreazá9 voturl pentru.



Consiliul local IZYORU CRI§ULUI adoptá, cu 9 voturi pentru, proiectul
contractului nr. 07 din 22.03.2019, aceasta devenind HOTARAREA Nr. 9.

6. Proiect de hotáráre privind aprobarea cuantumului 9i numárului unor burse
invá!ámántul preuniversitar de stat , la nivelul Comunei lzvoru Criqului,
SEMESTRUL 2.

de hotáráre privind rezi|ierea

acordate acordate elevilor din
in anul gcolar 2020 - 2021

Comisia nr. I -28.01.202l,avizfavorabil
Comísia nr.II - 28.0L202I,aviz favorabil
Comisia nr.III - 28.01.2021,aviz favorabil

Zsigo Zsolt citegte proiectul de hotárare gi raportul de specialitate la prezentul proiect de hotáráre .

Zsigo Zsolt
Cine mai doregte sá ia cuvantul in legaturá cu cele puse in disculie?
Zsigo Zsolt
Dacá nu mai sunt intrebári, supun votului dvs. deschis prin ridicare de máini acest proiect de hotáráre.
Cine este pentru? Impotriva? Abtineri?

Se inregistreazá9 voturi pentru.

Consiliul local IZVORU Czu§ULUI adoptá, cu 9 voturi pentru, proiectul de hotáráre privind aprobarea
cuantumului gi numárului unor burse acordate acordate elevilor din invátámántul preuniversitar de stat , la
nivelul Comunei Izvoru Crigului, in anul gcolar 2020 - 202 1 SEMESTRUL 2, aceasta devenind HOTARAREA
Nr. l0.

7. Diverse.

Nefiind alte proiecte sau cererei pe ordinea de zi se declará sedinla inchisá.

f,,*9:

PRE§EDINTE DÉ
Zsigo Zsolt //
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