CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CHISLAZ

PROCES – VERBAL
a Consiliului local.

Încheiat azi,19 decembrie 2017,la sediul Consiliului local,cu ocazia şedinţei ordinare

Prezenţi : 12 consilieri locali:Molnar Eva Annamaria,Gal Eugenia,Ban
Radu,Horgos Viorel, Bezi George Dorin, Duca Elisabeta, Kovacs Edit, Bertalan Layos,Lazăr Traian, Demjen
Gavril,Ardelean Ioan Mircea şi domnul Chis Ioan Marinel.
Absentează motivat: domnul Lucaciu Florian.
Dl.Kosztandi Mihai,primarul comunei,deschide şedinţa arătând că a fost convocată
în scris, prin Dispozitia nr.302/13 decembrie 2017.
Pre edinte de edință este domnul Bertalan Layos.
Domnul Tiriteu Ioan,secretarul comunei, supune aprobării procesul verbal al sedinţei
Consiliului local din data de 18 octombrie 2017.
Procesul verbal este aprobat cu 12 voturi “pentru”, adoptând Hotărârea nr. 61 din
19 decembrie 2017, care face parte integrantă din prezentul proces verbal.
În sala de edință se află peste 20 de locuitori ai satului Chi laz care i-au manifestat
dorința de a participa la edința consiliului local.
Înainte de a se supune votului ordinea de zi propusă,domnul Lazar
Traian,viceprimarul comunei,solicită retragerea de pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind aprobarea
scoaterii din funcțiune a autoturismului Skoda Octavia i a achiziționării unui autoturism nou,proiect al cărui
inițiator este.
Dl.primar :dl.viceprimar a făcut propunerea de cumpărare a unui autoturism pentru
că în anul următor nu se pot cumpăra autoturisme de i primăria ar avea nevoie.Având în vedere că locuitorii
satului Chi laz au sesizat starea străzilor din sat,renunțăm la cumpărarea autoturismului i vom avea ca
prioritate repararea drumurilor.
Copiii din coala gimnazială nr.1 Chi laz coordonați de director prof.Rodica Tiriteu
i prof.David colindă pe cei prezenți.
Locuitorii din Chi laz prezenți (prin domnii Popovici Nicolae,Hercuț
Sorin.Bonțe,etc.) solicită primarului comunei să ia toate măsurile necesare pentru repararea străzilor din sat
care se află în stare impracticabilă pur i simplu:nu se mai poate intra cu ma inile,î i duc copiii în brațe la
coală ,este noroi ,etc.iar atunci când au sesizat - de mai multe ori i în ultimul timp zilnic- domnul primar lea răspuns că nu sunt bani pentru reparații i că starea străzilor este cauzată de lucrările de canalizare.Este
bătaie de joc să li se spună că nu sunt bani pentru străzi iar primăria î i propune să cumpere autoturism cu
80.000 lei de i mai are unul.
Domnul primar:până în 30 decembrie vom aduce străzile în stare de utilizare,vom
aduce materiale pentru reparații.
Domnul Horgo :am solicitat de mai mult timp domnului viceprimar să prezinte
consiliului local o dare de seamă privind veniturile i cheltuielile efectuate cu ocazia organizării “Zilelor
Chi lazului” pentru că ceea ce a făcut domnul vice a fost o bătaie de joc.Propun să înscriem pe ordinea de zi
această problemă.
Dl.Chi Marinel: i eu propun completarea ordinii de zi cu o dare de seamă a
domnului viceprimar privind organizarea “Zilelor Chi lazului”.
Dl.secretar:dacă domnul viceprimar nu are o informare,raport sau orice alt material 1

scris,nu îl putem înscrie pe ordinea de zi;eventual îl puteți discuta la ultimul punct -diverse.
Dl.primar propune înscrierea pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind
aprobarea rețelei colare a comunei Chi laz pentru anul 2018-2019.
Se supune la vot următoarea ordine de zi,cu modificările propuse :
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor i taxelor locale pentru anul 2018.
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea afectării domeniului public al comunei
Chi laz în vederea realizării proiectului “ Construire grădiniță cu program prelungit în comuna Chi laz ,sat Mi ca .
3.Proiect de hotărâre privind completarea strategiei de dezvoltare locală a comunei
Chi laz.
4.Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului
“Achiziționare utilaj în comuna Chi laz,județul Bihor”.
5.Raport privind rectificarea bugetului local i validarea
Dispozițiilor Primarului nr.263/8.11.2017,respectiv nr.288/5.12.2017.
6.Proiect de hotărâre privind aprobarea programului anual de achiziții publice
al comunei Chi laz pe anul 2018 i a Strategiei Achizițiilor Publice a comunei Chi laz pe anul 2018.
7.Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei colare a comunei Chi laz pentru
anul 2018-2019.
8.Proiect de hotărâre privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru comuna Chi laz.
9.Diverse.
Ordinea de zi este aprobată cu 12 voturi”pentru” cu modificările propuse,adoptânduse Hotărârea nr.62 din 19 decembrie 2017,care face parte integrantă din prezentul proces verbal.
Domnul primar:vă aduc la cuno tință că astăzi a fost în control o echipă de la Direcția
de Sănătate Publică Bihor în urma unei sesizări.Se va dispune sistarea alimentării cu apă a populației din
comună prin rețeaua publică din cauza depă irii nivelului maxim admis de nitriți i nitrați.
Domnul Bertalan Layos, preşedinte de şedinţă:
Se trece la punctul 1 al ordinii de zi:
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor i taxelor locale pentru anul
2018.
Proiectul este însoțit de raportul de specialitate i raportul de avizare al comisiei de
specialitate.
Aveți cuvântul pentru discuții.
Domnul primar:nu am propus nicio majorare față de anul în curs cu toate că bugetul
local va fi afectat prin măsurile de modificare ale Codului Fiscal adoptate de guvern.
Domnul Horgo :eu propun să eliminăm taxele pentru ocuparea domeniului publiccap.V pct.4 -pentru că oricum nu le încasează nimeni.Există în satul Sînlazăr un proprietar de oi care ocupă de
ani de zile teren din domeniul public i nu a plătit niciodată nimic.Solicit domnului primar să ia măsurile
necesare în vederea încasării sumelor pentru ocuparea domeniului public.
De asemenea,vă rog să anulați i taxa pe comerț ambulant pentru că oricum primăria nu o încasează.Propun ca
în fiecare sat să existe un chitanțier pentru a-i încasa pe cei care desfă oară comerț ambulant.
Domnul pre edinte de edință:
Dacă mai aveți alte întrebări?
Constat că nu sunt astfel că supun la vot proiectul de hotărâre a a cum ne-a fost
prezentat.
Se înregistrează 12 voturi “pentru”,adoptându-se Hotărârea nr.63 din 19 decembrie
2017 privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2017,care face parte integrantă din
prezentul proces verbal.
Punctul 2:
Proiect de hotărâre privind aprobarea afectării domeniului public al comunei în
vederea realizării proiectului “Construire grădiniță cu program prelungit în comuna Chi laz,sat Mi ca”.
Domnul pre edinte de edință:au fost întocmite i rapoartele de avizare favorabile ale 2

comisiilor de specialitate ale consiliului local precum i raportul de specialitate al compartimentului de resort.
Aveți cuvântul pentru discuții.
Dacă nu sunt discuții ,supun votului d-voastră proiectul de hotărâre .
Cine este pentru?
Toți cei pe 12 consilieri prezenți votează „pentru”,adoptându-se
Hotărârea nr.64 din 19 decembrie 2017 privind aprobarea afectării domeniului public al comunei în
vederea realizării proiectului “Construire grădiniță cu program prelungit în comuna Chișlaz,sat Mișca”,
care face parte intergrantă din prezentul proces verbal.
Punctul 3:
Proiect de hotărâre privind completarea Strategiei de dezvoltare locală a comunei Chi laz.
Domnul pre edinte de edință:există i raportul compartimentului de resort i al
comisiei de specialitate ,aveți cuvântul pentru discuții.
Domnul Bezi:s-a întocmit cândva un un proiect pentru modernizarea i dezvoltarea
trandului.Nu există posbilitatea accesării unor fonduri nerambursabile pentru dezvoltarea acestuia ?
Domnul primar:la nivelul județului Bihor au fost acceptate doar trei proiecte,toate la
nivel de ora e sau municipii iar din fonduri guvernamentale nu avem cuno tință de existența unor programe.
Domnul pre edinte:dacă mai aveți alte întrebări sau discuții?
Constat că nu sunt,a a că supun votului d-voastră proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Toți cei 12 consilieri prezenți votează “pentru”,adoptându-se Hotărârea nr.65 din 19
decembrie 2017 privind completarea Strategiei de dezvoltare locală a comunei Chișlaz,care face parte
integrantă din prezentul proces verbal.
Punctul 4:
Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului “Achiziționare utilaj în comuna
Chi laz,județul Bihor”.
Domnul pre edinte de edință:au fost întocmite i rapoartele de avizare favorabile ale
comisiilor de specialitate ale consiliului local precum i raportul de specialitate al compartimentului de resort.
Aveți cuvântul pentru discuții.
Domnul primar :există finanțări de maximum 50.000 euro.Utilajul pe care îl avem este
vechi,se defectează frecvent iar costurile cu reparațiile sunt foarte mari.În funcție de valoarea utilajului,pe
lângă suma de 50000 euro vom contribui din bugetul local cu diferența până la valoarea de cumpărare la care
se adaugă cheltuielile neeligibile.
Domnul pre edinte de edință:dacă mai aveți întrebări?
Dacă nu sunt,supun votului d-voastră proiectul de hotărâre .
Cine este pentru?
Toţi cei 12 consilieri în funcţie votează “pentru”, astfel că se adoptă Hotărârea nr.66
din 19 decembrie 2017 privind implementarea proiectului “Achiziționare utilaj în comuna
Chișlaz,județul Bihor” ,care face parte integrantă din prezentul proces verbal.
Punctul 5:
Raport privind rectificarea bugetului local i validarea Dispozițiilor Primarului
nr.263/8.11.2017,respectiv nr.288/5.12.2017.
Domnul pre edinte de edință:au fost întocmite i rapoartele de avizare favorabile ale
comisiilor de specialitate ale consiliului ,aveți cuvântul pentru discuții.
Domnul Chi -propun ca suma de 80.000 lei prevăzută pentru cumpărarea
autoturismului i la care s-a renunțat,să fie alocați pentru reparații străzi i drumuri.
Dl.primar:această sumă a fost inițial prevăzută în buget pentru lucrări de cadastru dar
nu a fost cheltuită.Nu cred că este nevoie de întreaga sumă pentru reparații drumuri pentru că trebuie doar să
aducem drumurile i străzile la starea de utilizare.Preconizăm să compensăm datoriile unor debitori la bugetul
local cu materiale pentru reparația drumurilor .
Dl.Chi -la ce preț se aduce materialul pentru drumuri?
Dl.viceprimar:un transport la circa 1100 lei,respectiv 24 lei/tonă plus transport.
Dl.primar:avem nevoie de bani pentru proiectul de canalizare în anul viitor,trebuie să 3

asigurăm plata lucrărilor până la virarea sumelor de către Autoritatea de mediu care finanțează
lucrarea.Propun ca suma de 20.000 lei din cei 80.000 lei să fie alocați pentru repararea străzilor i
drumurilor,pe lângă ce se va transporta de către cei care au datorii iar restul sumei să o păstrăm pentru anul
viitor pentru canalizare.
Domnul pre edinte de edință:dacă nu mai sunt alte discuții,supun votului d-voastră
proiectul de hotărâre cu propunerile făcute de domnul primar.
Cine este pentru?
Toți cei 12 consilieri prezenți votează „pentru”,adoptându-se Hotărârea nr.67 din 19
decembrie 2017 privind rectificarea bugetului local aprobate prin Dispozițiile Primarului nr.263/8
noiembrie 2017,respectiv nr.288/5 decembrie 2017,care face parte integrantă din prezentul proces verbal.
Punctul 6:
6.Proiect de hotărâre privind aprobarea programului anual de achiziții publice
al comunei Chi laz pe anul 2018 i a Strategiei Achizițiilor Publice a comunei Chi laz pe anul 2018.
Domnul pre edinte de edință:au fost întocmite i rapoartele de avizare favorabile ale
comisiilor de specialitate ale consiliului local precum i raportul de specialitate al compartimentului de resort.
Aveți cuvântul pentru discuții.
Domnul primar: propun modificarea pct.11 din program în sensul înscrierii articolului
“dulciuri” i completarea cu pct.114-amenajamente silvice.
Domnul pre edinte de edință:dacă aveți alte întrebări,propuneri,discuții?
Dacă nu sunt,supun votului d-voastră proiectul de hotărâre cu cele două propuneri ale
domnului primar.
Cine este pentru?
Toți cei 12 consilieri prezenți votează „pentru”,adoptându-se Hotărârea nr.68 din 19
decembrie 2017 privind aprobarea programului anual de achiziții publice al comunei Chișlaz pe anul
2018 și a Strategiei achizițiilor publice a comunei Chișlaz pe anul 2018,care face parte integrantă din
prezentul proces verbal.
Punctul 7:
Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei colare a comunei Chi laz pentru
anul 2018-2019.
Domnul pre edinte de edință:au fost întocmite i rapoartele de avizare favorabile ale
comisiilor de specialitate ale consiliului local precum i raportul de specialitate al compartimentului de resort.
Aveți cuvântul pentru discuții.
Constat că nu sunt, a a că supun votului proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Toți cei 12 consilieri prezenți votează „pentru”,adoptându-se Hotărârea nr.69 din 19
decembrie 2017 privind aprobarea rețelei școlare a comunei Chișlaz pentru anul școlar 2018-2019,care
face parte integrantă din prezentul proces verbal.
Punctul 8:
Proiect de hotărâre privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru comuna Chi laz.
Domnul pre edinte:s-au întocmit i rapoartele de avizare necesare,aveți cuvântul pentru discuții.
Domnul Ban Radu:pentru microbuzul colar ajung doar 100 l/lună?
Domnul primar:pentru microbuzul colar combustibilul este asigura de coli,noi am prevăzut
consum doar pentru deplasări ocazionale,excursii,etc.
Doamna Gal Eugenia:excavatorul funcționează?
Domnul primar: da,am făcut decolmatări i în luna trecută.
Dl.pre edinte:dacă mai aveți întrebări?
Constat că nu sunt, a a că supun votului d-voastră proiectul de hotărâre a a cum ne-a fost
transmis.
Cine este pentru?
11 consilieri prezenți votează “pentru”,adoptându-se Hotărârea nr.70 din 29 decembrie 2017
privind aprobarea normativelor proprii de cheltueli pentru comuna Chișlaz,care face parte integrantă
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din prezentul proces verbal.
Punctul 9:
Diverse.
Domnul pre edinte de edință:
Dau cuvântul domnului Kosztandi Mihai,primarul comunei .
Dl.primar:
Vă prezint cererea reprezentanților farmaciei din Mi ca pentru renegocierea chiriei pentru
spațiul în care î i desfă oară activitatea . Solicită aducerea nivelului chiriei măcar la cel plătit de cabinetele
medicilor de familie.După cum tiți, i medicii de familie au solicitat reducerea chiriilor.S-a făcut o cercetare
de piață privind nivelul chiriilor de către un expert ANEVAR care a ajuns la concluzia că nivelul de piață al
chiriei este chiar mai mare decât cel plătit în prezent pentru spațiile din Mi ca.
Domnul Bertalan:să se prezinte un raport de expertiză privind valorile de piață ale chiriilor
ca să putem lua o hotărâre în cuno tință de cauză.
Doamna Gal:în comună există cazuri în care unii locuitori sunt legați direct la iluminatul
public iar consumul de curent îl plăte te comuna;vă rog să verificați i să luați măsuri.
S-au trimis somații numiților Negruț Alexandru i Cristian care au grajdurile de la fosta ferma CAP, în
vederea curățării terenurilor,ce răspuns ați primit domnule primar?
Domnul Ban Radu: ar trebui reparat drumul care duce de la fostul CAP din Chi laz spre
pă une.Pe râul Barcău a fost un pod între Chi laz i Poclu a de Barcău iar acum este rupt;al cui este podul?
Domnul viceprimar:nu este al primăriei,a fost construit pentru folosință temporară atunci
când existau sonde de extracție petrolieră în zonă.
Domnul Horgo Viorel:
Am dori să cunoa tem procentul de încasare a impozitelor i taxelor locale pe acest an la
data de 15 decembrie.De asemenea ,a dori să ne prezentați o listă a datornicilor către bugetul local.
Am solicitat de mai multe ori ca domnul viceprimar să ne prezinte cheltuielile făcute cu “Zilele Chi lazului” i
nu le-a prezentat.
Domnul primar prezintă cheltuielile efectuate cu ocazia manifestării “Zilele Chi lazului”.
Domnul Horgo :sunt deranjat de faptul că pe afi ele pentru manifestarea respectivă apare ca
organizator consiliul local iar în fapt organizarea a făcut-o viceprimarul Lazar i Gal Eugenia.Vă mai spun că
dacă ați plătit bani la Uniunea compozitorilor din alte sume decât cele alocate prin buget pentru “Zilele
Chi lazului”,voi sesiza organele abilitate. Vă solicit o copie după situația cu cheltuielile pe care le-ați
prezentat.
Domnul primar:a fost prelungit contractul cu A.F.M. pentru canalizare cu un an dar nu
găsim o societate care să continue lucrarea pentru că Marconst Marghita susține că nu o poate executa din
cauza costurilor,adică ar lucra în pierdere pentru că prețurile sunt cele de la data licitației din urmă cu 5 ani iar
costurile cu materialele i forța de muncă au crescut foarte mult față de acea dată.
Cu toate eforturile i căutările,nu am găsit nicio societate care să preia execuția lucrării de canalizare în
continuare astfel că suntem într-o situație pur i simplu imposibilă i nu tiu ce putem face .
Domnul secretar:contracul de execuție trebuia urmărit pe parcursul executării sale astfel
încât să fie respectate termenele contractuale,graficele de execuție i executantul să- i respecte obligațiile
contractuale iar în caz de nerespectare să chemăm societatea în judecată.
Nefiind alte discuţii şi nici alte probleme înscrise pe ordinea de zi a şedinţei,domnul
preşedinte declară şedinţa închisă.
Pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.

Presedinte de şedinţă
Layos Bertalan

Secretar,
Ioan Tiriteu
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