RoMANIA
JUDETUL CLUJ
COMUNA IZVORU CRI§ULUI

_coNsILIUL LocAL

-

PROCE§ VERBAL

Incheiat azi 18.1 1.2021
in §edinta ordinará a Consiliului local al comunei IZVORU

CN§ULUI

Lucráíile §§dinlei se desíá§oara in sala de §edinte de la sediul Consiliului local al comunei
IZVORU CRI§ULUI din COMIINA IZVORU Czu§ULU .
Convocarea consilierilor s-a facut in scris, lista consilierilol convocali se aflá Ia dosarul §edinlei.
Anunlul cu privile la pToiectul ordinii de zi a fost afi§at la sediul píimariei.
secretalul comunei dupá efecfuarea prezeníei coDsilierilor constatá cá din totalul de 9 consilieri
in funclie, sunt prezenli 8, lipsá Kovacs stefan Attila, fiind asftel sunt indeplinite ceriníele legale pentru
desfá5urarea 9edinlei.
Pr9§edinte de §edinlá este Koryos Attila.

AIát faptul cá ploiecteie de hotáráre ce urmeazá a fi prczentate sple aprobaíe sunt insolite de
Iapofiul compaítimentului de specialitate de cadrul aparatului propriu, fiind indeplinite prevederile OUG
nr. 57 / 20l9 codul administrativ.
proiectele ordinii de zi sunt urmátoarele:

202l februarie
2022').
2. Proiect de hotáráre privind aprobarea contului de incheiere a exerciliu|ui bugetar pe trimestrul III,
anul 202l .
3. Proiect de hotáíare privind aprobarea actualizárii statului de funclii.
4. Ploiect de hoüráre privind finanlalea din bugetu] local al Comunei lzvoru cri§ului, a proiectelor
depuse §i seleclionate.
5. Proiect de hotáráJe plivind alocarca unol sume pentru cultele leligioase din comuná,
6, Ploiect d€ hotárfue priviDd aprobarea modalitálii de gestiune a serviciului public de §alubrizare a
Comunei lzvoru Crigului care inclüde §i contribulia pentru economie circulará.
7, Divelse.
l. Proiect

de hotáráre privind alegerea prepdintelui de §edinlá pentru lunile ( decembrie

Korpo§ Attila
vá consult pe dvs. dacá mai aveli

popuneri pentru completarea ordinii de zi,
zi
cu
urmatoarele proiecte de hotarare.
Se propune scoaterea din ordinii de
4. Proiect de hoüráre privind finaníarea din bugetul Iocal al Comunei Izvoru cri§ului, a proiectelor
depuse §i seleclionate.
5. Ploiect de hotáráJe privind alocarea rrnor sume pentru cultele religioase din comuná.
9i alte

Dacá nu §unt alte plopuneri, supun aprobárii proiectul ordinii de zi aga cum v-a fost propus si modificat.
Cine este pentru? impotriva? Dacá se abline cineva?
consiliullocal IZvoRU CRI§ULUI apTobá, cu 8 voturi ordinea de zi prezentatá.

KorPo§ Attila

l

secletalul comunei lZvoRU CRI§ULUI a pus la dispozi.tia dvs. procesul-verbal incheiat in
sedinta din data de 04.1 l,2021 ;i propun celor care au obiectii in legatuíá cu coníinutul acestuia sá ceará
menlionarea exactá a opiniilor exprimate in aceea §edin!á.
Korpo§ Ataila

Dacá nu mai sunt alte completári supun votului dvs. confinuful procesului-verbal incheiat iir
§edinlá Consiliului local IZVORU cRl§ULUI din 04.11.202l.

-

Cine este pentru? impotriva? Ablineri?
Procesul-verbal din data de 04.11.2021 a fost aprobat cu 8

votu

pentru.

Punem in di§cutie
l. Ploiect de hotáráre privind alegerea pregedintelui de §edinlá pentru lunile ( decembrie 2021-februarie

2022 ).

Comisia nr. I - 18.11.202l, aviz favorabil
comi§ia nr. II - 18.11.2021, aviz favor&bi|
comi§ia nr.III - 18.11.202l, aviz favorabil

hotáráre

Korpos Attila cite§te prciecful de hotáiare §i raportul de specialilate la prezenful Foiect de
,

Korpo§ AttiIa
Cine mai dore§te sá ia cuvantul in legatulá cu cele puse in disculie?
Korpo§ Attila
Dacá nu mai slu]t intrebáíi, supun votului dvs, deschis p.in dicare de máini acest ploiect de
hotáIáJe.

Cine este pentru? impotriva? Abíineri?

Se inregistreazá 7 voturi pentru si o abtinere, respectiv sztranyak Melinda.

Consiliul local IZvoRU CRI§ULUI adoptá, cu 7 voturi pentíu, proiectul de hot?íráre priünd
alegerea píe§edintelui de gedinla pentru lunile ( decembrie 2o2l-februaíie 2022 ), aceasta devenind
HOTARAREA Nr, 60,
2. Proiect de hotáráre privind aprobarea contului de incheiere a exerciliului bugetar pe trimestrul í1I,
atli'tJ2021,.

Comi§ia nr. I - 18.11.202l, aviz favor.bil
Comisia nr. II - l8.11.2021, aviz favorabi|
Comisia nr.III - 18.11.2021, aviz favorabil

Korpos Attila cite§te ploiectul de hotárare §i raporful de specialitate la prczenfu] proiect de

hotáiáre

.

Korpo§ Attila
cine mai dore§te sá ia cuvanful in legaturá cu cele puse in discu,tie?
Korpos Attila
Dacá nu mai sunt intlebári, supun votului dvs, deschis prin ridicare de máini acest proiect de
hotáráre.

Cine este pentru? impotriva? Abtineri?

Se

iNegistíeazá 8 vottri pentru.

Consiliul local IZVoRU CRI§ULUI adoptá, cu 8 voturi pentru, ploiectul de hotáráre privind
aplobarea contului de incheiere a exerciliului bugetar pe trimestrul Iu, anul 202l, aceasta devenind
HoTARAREA Nr. 61.
3. Proiect de hotárárc privind aprobarea actualizárii §tatului de functii,

2

comisia ír.I _ 18.11.2021, aviz favoribil
comisia nr. II - 18.11.2021, aviz favorabil
Comisia nr.III - 18,11.2021, aviz favorabil
Korpos Attila cite§te proiectul de hotáraIe §i raportul de specialitate la prezentul proiect de

hotáráre

.

Korpos Atúila
cine mai dore§te sá ia cuvanful in legaturá cu cele puse in disculie?
Korpo§ Attila
Dacá nu mai sunt intr§bári, supun votului dvs, deschis prin ridicare de máini acest proiect de

hotáráre.

Cine este pentru? impotriva? Ablineri?
se imegistreazá 8 voturi pentru.

consiliul local IZvoRU czu§ULUI adoptá, cu 8 vofuri pentru, proiecful de hotár&e privind
HoTARAREA Nr, 62,

aprobarea acfualizárii statului de funclii, aceasta devenind

4. Proiect de hotfuáre privind aprobarea modalitálii de gestiune a serviciului public de salubrizare a
Comunei lzvoru Crigului care include gi contribufia penüu economie circulará.
Comisia nr. I - 18.11.2021, aviz íavorabil
comisia nr.Il - 18,11.2021, aviz írvorabil
comisia nr.III - 18.11.2021, aviz favorabil
hotáráre

Korpos Attila cite§te proiectul de hotárare §i raportul de specialitate la prezenful ploiect de
,

Korpos Attila
cine mai dore§te sá ia cuvantul in legaturá cu cele puse in disculie?
Korpo§ Attila
Dacá nu mai sunt intrebári, supun vofului dvs. deschis prin ridicare de máini acest pioiect de
hotáráre.

Cine este pentru? Ímpot va? Abliíeri?

s§ inregistreazá 8

votu

pentru,

Consiliul local IZvoRU CRI§ULUI adoptá, cu 8 \,oturi pentru, proiectul de hotáráre pdvind
aprobarea modalitálii de gestiune a serviciului public de salubíizare a Comtmei Izvoru cri§ului care
include §i contributia pentru economie circulará, aceasta devenind

HoTARAREA Nr.

ó3.

5. Divers€.

Se pune ln disculie adresa DRDP Cluj, cu nr. 8247 din 16,11.202l prin cale solicita prrnerca la
di§pozitie a unui telen in suplafata de 1000 mp pentru depozitarea materialelor antiderapante. se
considera necesal colabolarea cu aceasta institutie, respectiv incheierea unui protocol de colaborare prin
cale comuna Izvoru Crisului pune la dispozitie telenul iar DRDR Cluj sa fumizeze o anumita cantitafe
de material antidempanL

Doamna orsolya Helena da o informare cu privire la stadiul de depunere al proiectelor depuse spíe
finantare.

Nefiind alte ploiecte

satr

celerei pe ordinea de zi se declará sedinía

l ,,
SICRETAR GENEfl-el 41 6,9r^r,
OLTEAN CABRjEL IOAN

PRE§EDIN rE pF §EDINTÁ
Korpos Anila ///l _
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Proce§ veíbal J sedintá ordinará din

inchisá,

l8,l1.202I
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