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COMLTNA IZVORU CRI§ULUI
-CoNSILIUL LoCAL -

PFOCES VERBAL
Incheiat azi 10.06.202|

in gedinta extraordinará a Consiliului local al comunei IZVORU CRI§ULUI

Lucrárile gedintei se desft9oara in sala de gedinte 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 aflá la dosarul
gedinlei.

Anunlul cu privire la proiectul ordinii de zi a fost afiqat la sediul primariei.
Secretarul comunei dupá efectuareaprezenlei consilierilor constatá cá din totalul de 9 consilieri

in funclie, sunt prezenti 9, lipsa Pentek Istvan fiind asftel sunt indeplinite cerinlele legale pentru
desftqurarea qedinlei.

Presedinte de gedin!á este Andriescu Mihai.

Arát faptul cá proiectele de hotáráre ce urmeazá a ft prezentate spre aprobare sunt insolite 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 privind aprobarea pláfii cotizaliilor de membru al Comunei Izvoru Crigului la
asocialii, pentru arrul 202l
2. Proiect de hotarare privind lautilizarea excedentului inregistrat la finele anului 2020 din sursa E
pentru achitarea Dosarului execulional I95l202I din 10.05.2021
3. Diverse.

Andriescu Mihai
Vá consult pe dvs. dacá mai aveli gi alte propuneri pentru completarea ordinii de zi.
Se propune suplimentarea ordinii de zi respectiv, Proiect de hotaráre privind inscrierea terenurilor in
cartea funciará a terenului renlltat din dezmembrarea C.F. Nr. 50355, rn. Cad. 50355
Dacá nu sunt alte propuneri, supun aprobárii proiectul ordinii de zi a§a cum v-a fost propus si
completat.
Cine este pentru? Impotriva? Dacá se abline cineva?
Consiliul localIZYORU CRI§ULUI aprobá, cu 8 voturi ordinea de ziprezentatá.

Andriescu Mihai
Secretarul comunei IZVORU Czu§ULUI a pus la dispozilia dvs. procesul-verbal íncheiat in

sedinta din data de27.05.2021 ;i propun celor care au obiectii in legaturá cu confinutul acestuia sá
ceará menlionarea exactá a opiniilor exprimate in aceea Eedin!á.

Andriescu Mihai



Dacá nu mai sunt alte completári supun votului dvs. conlinutul procesului-verbal incheiat in
gedinlá Consiliului loca| IZYORU CRI§ULUI din 27 .05.202l.

- Cine este pentru? impotriva? Ablineri?
Procesul-verbal din data de 27.05.202l a fost aprobat cu 8 voturi pentru.

Punem in discu{ie

1. Proiect de hotáráre privind aprobarea plálii cotizaliilor de membru al Comunei Izvoru Crigului la
asocialii, pentru anul 202I

Comisia nr. I - 10.06.2021, avw favorabil
Comisia nr. II - 10.06.2021, aviz favorabil
Comisia nr. III - 10.06.202|, avlz favorabil

Andriescu Mihai citeqte proiectul de hotárare gi raportul de specialitate la prezentul proiect de
hotáráre .

Andriescu Mihai
Cine mai doreqte sá ia cuvantul in legaturá cu cele puse in disculie?
Andriescu Mihai
Dacá nu mai sunt intrebári, supun votului dvs. deschis prin ridicare de máini acest proiect de

hotáráre.
Cine este pentru? impotriva? AbJineri?

Se ínregistreazá8 voturi pentru.

Consiliul local IZYORU CRI§ULUI adoptá, cu 8 voturi pentru, proiectul de hotáráre privind
aprobarea plálii cotizaliilor de membru al Comunei Izvoru Crigului la asocialii, pentru anul 202l,
aceasta devenind HOTARAREA Nr. 31.

2. Proiect de hotarare privind utílizarea excedentului inregistrat la finele anului 2020 din sursa E
pentru achitarea Dosarului execulional l95l202l din 10.05.2021

Comisia nr. I - 10.06.2021ravw favorabíl
Comísia nr. II - 10.06.202l, aviz favorabil
Comisia nr. III - 10.0ó.202l,,avizfavorabil

Andriescu Mihai citegte proiectul de hotárare gi raportul de specialitate la prezentul proiect de
hotáráre .

Andriescu Mihai
Cine mai doreqte sá ia cuvantul in legaturá cu cele puse in disculie?
Andriescu Mihai
Dacá nu mai sunt intrebári, supun votului dvs. deschis prin ridicare de máini acest proiect de

hotáráre.
Cine este pentru? impotriva? Abfineri?

Se ínregistreazá8 voturi pentru.

Consiliul loca| IZYORU CRI§ULUI adoptá, cu 8 voturi pentru, proiectul de hotáráre privind
utl|izarea excedentului inregistrat la finele anului 2020 din sursa E pentru achitarea Dosarului
execulional l95l202l din 10.05.202I, aceasta devenind HOTARAREA Nr. 32.
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3. Proiect de hotaráre privind inscrierea terenurilor in cartea funciará a terenului rezultat din
dezmembrarea C.F. Nr. 50355, nr, Cad. 50355

Comisia nr. I - 10.06.202|, aviz favorabil
Comisia nr. II - 10.06.202l, aviz favorabil
Comisia nr. III - 10.06.2021, avu favorabil

Andriescu Mihai citegte proiectul de hotárare qi raportul de specialitate la prezentul proiect de
hotáráre .

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

hotáráre.
Cine este pentru? impotriva? Ab{ineri?

Se inregistreazá8 voturi pentru.

Consiliul local IZYORU Czu§ULUI adoptá, cu 8 voturi pentru, proiectul de hotáráre privind
inscrierea terenurilor in cartea funciará a terenului rezultat din dezmembrarea C.F. Nr. 50355, nr. Cad.
50355l, aceasta devenind HOTARAREA Nr. 33.

Diverse.

Dl. Andriescu Mihai aduce in discutie cererea nr.995107.06.202l a doamenei doctor Tokes Tunde,
prin care solicita reparatii la dispensarul uman din localitatealzvoru Crisului.

Dl. Primar precizeaza ca se va face o comisie care se va deplasa pe tem in vederea stabilirii cu
exactitate a necesarului si la urmatoarea rectificare de buget vor fi cuprinse aceste sume in vederea
remedierii problemelor semnalate de catre comisie.

Dl. Kovacs Ioan propune somarea persoanelor ale
degradare si ingrijirea trotuarelor din fata caselor.

caror copertina din fata casei sunt in stare de

De asemenea solicita somarea societatii de salubritate in vederea golirii in toalitate a cutiilor stradale.

Dl. Parinte Karoly Karolysolicita informatii cu privire la terenul care utmeaza sa fie pus in posesie.

Dl. Seretar precizeaza faptul ca acest teren este in domeniul public al comunei, fiind demarata
procedura de trecere in domeniul privat, acest fapt este intarit si de hotararea adoptata anterior la
punctul 3.

Dl. Kovacs Ioan

Nefiind alte proiecte sau cererei pe ordinea declará sedinla inchisá.

PRE§EDINTE DE §
Andriescu Mihai

I\SECRETAR GENERAL AL COMUNEI
i: OLTEAN GABRIEL IOAN
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