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PFOCES VERBAL

Incheiat azi 06.0L2022
in gedinta extraordinará a Consiliului local al comunei IZVORU CRI§ULUI

Lucrárile ;edinlei se desíágoara in sala de gedinte de la sediul Consiliului local al comunei
IZVORU CRI§ULUI din COMUNA IZVORU CRI§ULUI
.

Convocarea consilierilor s-a facut in scris, lista consilierilor convocafi se aflá la dosarul qedinfei.
Anunlul cu privire la proiectul ordinii de zi a fost afigat la sediul primariei.
Secretarul comunei dupá efectuarea píezenlei consilierilor constatá cá din totalul de 9 consilieri
in funclie, sunt prezenli 8, lipsa Pentek Istvan, fiind asftel sunt indeplinite cerinlele legale pentru
desfágurarea gedinlei.
Presedinte de qedin!á este Sztranyak Melinda.

Arát faptul cá proiectele de hotáráre ce urrneazá a ft ptezentate 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:
Proiect de hotáráre privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului bugetar din excedentul bugetar
local al anului2021
1.

2. Proiect de hotáráre privind aprobarea unor másuri privind aducerea la indeplinire a prevederilor Legii
nr.27612010 pentru modificarea qi completarea Legii nr.4161200l privind venitul minim gararíat
3. Proiect de hotáráre privind aprobarea re|elei unitálilor de inva{ámánt de stat care vor func}iona anul
gcolar 2022 - 2023,pe taza Comunei Izvoru Crigului
4. Diverse

Sztranyak Melinda
Vá consult pe dvs. dacá mai aveli gi alte propuneri pentru completarea ordinii de zi.
Dacá nu sunt alte propuneri, supun aprobárii proiectul ordinii de zi aqa cum v-a fost propus si modificat.
Cine este pentru? Impotriva? Dacá se abline cineva?
Consiliul localIZYORU Czu§ULUI aprobáo cu 8 voturi ordinea de ziprezentatá.
Sztranyak Melinda
Secretarul comunei IZVORU CRI§ULUI a pus la dispozilia dvs. procesul-verbal incheiat in
sedinta din data de 31.12.2021 qi propun celor care au obiectii in legaturá cu conlinutul acestuia sá ceará
menlionarea exactá a opiniilor exprimate in aceea gedin!á.
Sztranyak Melinda

Dacá nu mai sunt alte completári supun votului dvs. conlinutul procesului-verbal incheiat in
gedin!á Consiliului local IZY ORU CRI§ULUI din 3 1 .I2,202I .

-

Cine este pentru? impotriva? Ablineri?

Procesul-verbal din data de 31.I2.202I a fost aprobat cu 8 voturi pentru.

Punem in discu{ie
1. Proiect de hotáráre privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului bugetar din excedentul bugetar
local al anului 202l

Comisia nr. I - 06.01.2022, avu favorabil
Comisia nr. II - 06.01.2022, aviz favorabil
Comisia nr.III - 06.01.2022,avu favorabil
Sztranyak Melinda citegte proiectul de hotárare gi raportul de specialitate la prezentul proiect de
hotáráre

.

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

Cine este pentru? tmpotriva? Ab|ineri?
Se inregistreazá 8 voturi pentru

.

Consiliul local IZVORU CRI§ULUI adoptá, cu 8 voturi pentru, proiectul de hotáráre privind

aprobarea acoperirii definitive a deficitului bugetar din excedentul bugetar local al anului 202I, aceasta
devenind HOTARAREA Nr. 1.
2. Proiect de hotáráre privind aprobarea unor másuri privind aducerea la indeplinire a prevederilor
nr.27612010 pentru modificarea gi completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

Legii

Comisia nr. I - 06.01.2022, aviz favorabil
Comisia nr. II - 06.01.2022, avlz favorabíl
Comisia nr. III - 06.01.2022,avizfavorabil
Sáranyak Melinda citegte proiectul de hotárare Ei raportul de specialitate la prezentul proiect de

hotáráre

.

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

Cine este pentru? impotriva? Abtineri?

Se inregistreazá 8 voturi pentru.

Consiliul local IZYORU CRI§ULUI adoptá, cu 8 voturi pentru, proiectul de hotáráre privind
aprobarea unor másuri privind aducerea la indeplinire a prevederilor Legii nr. 27612010 pentru
modificarea 9i completarea Legii nr. 4161200l privind venitul minim garantat, aceasta devenind
HOTARAREA Nr. 2.
3. Proiect de hotáráre privind aprobarea re}elei unitálilor de invatámánt de stat care vor functiona anul
;colar 2022 - 2023,pe taza Comunei Izvoru Crigului

Comisia nr.

I

-06.01.2022, avizfavorabil

Comisia nr. II - 06.01.2022, aviz favorabil
Comisia nr. III - 06.01.2022,aviz favorabil

Sztranyak Melinda citegte proiectul de hotárare gi raportul de specialitate la prezentul proiect de

hotáráre

.

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

Cine este pentru? impotriva? Ab{ineri?

Se inregistreazá 8 voturi pentru.

Consiliul local IZYORU CRI§ULUI adoptá, cu 8 voturi pentru, proiectul de hotáráre privind
aprobarea re{elei unitálilor de inva{ámánt de stat care vor functiona anul ;colar 2022 - 2023, pe raza
Comunei Izvoru Crigului, aceasta devenind HOTARAREA Nr. 3.
4. Diverse.

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

PRE§EDINTE DE §EDINTA
Saranyak Melinda

Proces verbal

-

qedin!á extraordinará din 06.0I.2022

