CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CHISLAZ

PROCES – VERBAL
Încheiat azi,30 martie 2017,la sediul Consiliului local,cu ocazia şedinţei
extraordinare a Consiliului local.
Prezenţi : 11 consilieri locali:Molnar Eva Annamaria,Gal Eugenia,Ban
Radu,Horgos Viorel, Lucaciu Florian, Duca Elisabeta, Kovacs Edit, Bertalan Layos,Lazăr Traian, Demjen
Gavril şi domnul Chis Ioan Marinel.
Absentează motivat: domnii Bezi George Dorin și Ardelean Ioan Mircea.
Dl.Kosztandi Mihai,primarul comunei,deschide şedinţa arătând că a fost convocată
în scris, prin Dispozitia nr.82/27 martie 2017.
Vă rog să faceți propuneri pentru alegerea președintelui de ședință.
Domnul Demjen Gavril propune alegerea domnului Bertalan Layos, pentru 3 luni.
Propunerea este supusă la vot și se aprobă cu 11 voturi “pentru”, adoptându-se
Hotărârea nr.21 din 30 martie 2017 privind alegerea domnului Bertalan Layos ca președinte de
ședință.
Domnul Tiriteu Ioan,secretarul comunei supune aprobării procesul verbal al sedinţei
Consiliului local din data de 17 februarie 2017, care este aprobat cu 11 voturi “pentru”, adoptând Hotărârea
nr. 22 din 30 martie 2017, care face parte integrantă din prezentul proces verbal.
Domnul primar: propun ca primul punct al ordinii de zi să fie cel de la pct.7 și
anume:Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării formei societății S.C.VAMOȘLAZ TRAVEL din
societate cu răspundere limitată în societate pe acțiuni ,celelalte puncte rămânând neschimbate.
Se supune la vot ordinea de zi,cu modificarea propusă :
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării formei societății S.C.VAMOȘLAZ
TRAVEL din societate cu răspundere limitată în societate pe acțiuni.
2.Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului “Modernizare drumuri agricole
în comuna Chișlaz”.
3.Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului
public al comunei Chișlaz.
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică deschisă a unui spațiu
comercial aparținând domeniului public al comunei Chișlaz,situat în localitatea Mișca,nr.222.
5.Aprobarea execuției bugetare pe anul 2016.
6.Proiectul bugetului local pe anul 2017.
7.Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de analiză și acoperire a riscurilor
în comuna Chișlaz.
Ordinea de zi este aprobată cu 11 voturi”pentru” cu modificarea propusă,adoptânduse Hotărârea nr.23 din 30 martie 2017,care face parte integrantă din prezentul proces verbal.
Domnul Bertalan Layos, preşedinte de şedinţă:
Se trece la punctul 1 al ordinii de zi:
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării formei societății S.C.VAMOȘLAZ
TRAVEL din societate cu răspundere limitată în societate pe acțiuni.
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Proiectul este înso țit de raportul de specialitate și raportul de avizare al comisiei de
specialitate.
Aveți cuvântul pentru discuții.
Domnul primar: consider că este suficient un număr de trei membri în Consiliul de
administrație al societății.Eu nu aș dori să încărcăm cu cheltuieli inutile și nejustificate societatea dar observ
din nou că unii dintre d-voastră urmăriți doar scopuri politicianiste și personale.Am sentimentul că se dorește
doar schimbarea actualului administrator al societății,doamna Bistran.Insist și doresc ca doamna Bistran să
conducă activitatea la ștrand pentru că s-a ocupat de acesta cu foarte bune rezultate de când ștrandul a revenit
în patrimoniul primăriei.De asemenea,insist ca și domnul Tamaș Budai să facă parte din consiliul de
administrație pentru că de asemenea a lucrat împreună cu doamna Bistran și cunosc amândoi problemele
ștrandului.
Cu atât mai mult cu cât el este salariat contractual în primărie și nici nu ar trebui plătit,cunoaște
furnizorii,știe ce trebuie făcut pentru buna funcționare a ștrandului.Dacă nu vor avea rezultate,eu o să propun
schimbarea lor.
Deci nu văd motivul pentru care Consiliul de administrație să fie alcătuit din 5 membri.A venit propunerea
doamnei Gal Eugenia ca din Consiliul de administrație să facă parte și fostul primar pentru că știe foarte bine
problemele ștrandului,propunere cu care eu sunt de acord.Pot accepta și propunerea de 5 membri pentru
Consiliul de administrație, dar să nu fie plătiți.Ce dorim de fapt,ca societatea să aibă profit sau să cheltuim
banii cu îndemnizațiile membrilor Consiliului de administrație?
Eu nu am nimic împotriva doamnei Bistran chiar dacă a fost împotriva mea la alegerile
din vara trecută,ba chiar a făcut campanie electorală împotriva mea,dar pentru asta nu doresc să fie
schimbată,ci dimpotrivă,să fie directorul societății.
Domnul Horgoș: aseară nu am participat la ședința comisiei de specialitate tocmai
pentru că l-ați propus în Consiliul de administrație pe fostul primar,domnul Tripo.Observ că în ultimele 3 zile
ați fost influențat domnule primar și d-voastră și domnul secretar de către doamna Gal cu propunerea ca
domnul Tripo să facă parte din Consiliul de administrație.Toți membrii consiliului propuși de d-voastră sunt
din satul Mișca.
Domnul primar:vreți să deschidem ștrandul anul ăsta? Vreți să înlocuim doi
profesioniști care au lucrat în ștrand în ultimii ani cu alte persoane care n-au nicio treabă cu activitatea asta?
Domnul Bertalan:domnule Horgoș,vă rog să nu mai faceți discriminare față de oamenii
din satul Mișca,tot timpul sunteți împotriva celor din Mișca.Vă rog să nu ne mai jigniți.
Domnul Chiș Marinel:eu propun ca în componența Consiliului de administrație să
intre 5 membri.
Domnul primar:sunt de acord și cu numărul de 5 în consiliul de administrație.
Domnul Bertalan :și eu sunt de acord cu 5 membri.
Supunem la vot propunerea ca în alcătuirea Consiliului de administrație al societății să
intre 5 membri.
Cine este pentru?
10 consilieri din cei 11 prezenți votează „pentru”-doamna Gal Eugenia nu votează -astfel
că,Consiliului de administrație va fi alcătuit din 5 membri.
Domnul Chiș Ioan Marinel :pe lângă cele trei propuneri din proiectul de hotărâre,propun
ca din consiliul de administrație să facă parte domnul Hercuți Sorin.
Domnul Ban Radu:propun pentru consiliul de administrație pe doamna Gal Rodica.
Doamna Gal Eugenia:eu îl propun pe domnul Sasca Flaviu.
Domnul Tiriteu Ioan,secretarul comunei:fiind vorba de persoane și având 6 propuneri
pentru 5 locuri în consiliul de administrație,propun vot secret.
Domnul Bertalan Layos,președinte de ședință:propun să luăm o pauză până când domnul
secretar va tipări buletinele de vot.
După reluarea ședin ței,se procedează la votul secret,votul desfă șurându-se în biroul
primarului iar urna fiind amplasată în sala de ședință.
După încheierea votului,cei doi membri ai comisiei de validare:Ban Radu și Demjen
Gavril(domnul Ardelean lipsește) ,numără voturile și anunță următorul rezultat:
-doamna Bistran Florinela Georgeta -11 voturi;
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-domnul Budai Tamaș-11 voturi;
-domnul Tripo Ștefan-11 voturi.
-doamna Gal Rodica-11 voturi.
-domnul Hercuți Sorin Ioan-8 voturi.
-domnul Sasca Flaviu-3 voturi.
Domnul secretar:constatăm că doar 4 propuneri au îndeplinit numărul necesar de voturi
de 2/3 din numărul consilierilor în funcție pentru a face parte din consiliul de administra ție,a șadar consiliul de
administrație nu este complet conform propunerii d-voastră din 5 membri și asta pentru că domnul Hercu ți are
doar 8 voturi în loc de 9 necesare.
Domnul președinte de ședință:eu propun să reluăm procedura de vot.
Domnul președinte de ședință:domnule Horgoș,am totu și o propunere pentru a nu repeta
votul și pentru a găsi o rezolvare a problemei consiliului de administrație. Deci,domnule Horgoș,a ți fi de acord
să renunțați la propunerea d-voastră pentru Consiliul de administrație urmând ca doamna Gal Rodica să facă
parte din comisia de cenzori?
Domnul Horgoș:sunt de acord cu propunerea d-voastră, domnule președinte.
Domnul președinte:deci Consiliul de administra ție va fi alcătuit din următorii
membri:doamna Bistran Georgeta Florinela,Budai Tamaș,Tripo Ștefan,Hercuți Sorin și Sasca Flaviu.
În ceea ce prive ște comisia de cenzori,doamna Kovacs Erika va fi înlocuită de doamna
Gal Rodica,având în vedere faptul că domnul secretar ne informează că doamna Kovacs va deveni în curând
funcționar public.
Domnul președinte de ședință:
Supun la vot întregul proiect de hotărâre și actul constitutiv al societă ții
S.C.VAMOȘLAZ TRAVEL S.A. cu componența consiliului de administrație din 5 membri și anume:Bistran
Florinela-Georgeta,Budai Tamaș,Tripo Ștefan,Hercuți Sorin-Ioan și Sasca Flaviu-Cornel și a comisiei de
cenzori alcătuită din Cadar Adriana,Romocean Amalia și Gal Rodica.
Se înregistrează 11 voturi pentru,adoptându-se Hotărârea nr.24 din 30 martie 2017
privind aprobarea schimbării formei societății S.C.VAMOȘLAZ TRAVEL din societate cu răspundere
limitată în societate pe acțiuni,care face parte integrantă din prezentul process verbal.
Punctul 2:
Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului “Modernizare drumuri agricole
în comuna Chișlaz”.
Domnul președinte de ședință:au fost întocmite și rapoartele de avizare favorabile ale
comisiilor de specialitate ale consiliului local precum și raportul de specialitate al compartimentului de resort.
Aveți cuvântul pentru discuții.
Domnul Chiș Ioan-Marinel:propun ca la următoarea sesiune de depunere de proiecte
să se întocmească documentații pentru modernizarea și a altor drumuri,în alte sate.
Domnul primar:sunt de acord cu propunerea d-voastră.
Domnul preşedinte de şedinţă:
Dacă nu mai sunt alte discuții ,supun votului d-voastră proiectul de hotărâre .
Cine este pentru?
Toți cei pe 11 consilieri prezenți votează „pentru”,adoptându-se Hotărârea nr.25 din
30 martie 2017 privind implementarea proiectului “Modernizare Drumuri Agricole în comuna Chișlaz”,
care face parte integrantă din prezentul process verbal.
Punctul 3:
Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului
public al comunei Chișlaz.
Domnul președinte de ședință:au fost întocmite și rapoartele de avizare favorabile ale
comisiilor de specialitate ale consiliului local precum și raportul de specialitate al compartimentului de resort.
Domnul primar:în ședința anterioară ați aprobat trecerea în domeniul public a
terenurilor și formarea numerelor cadastrale pentru terenurile pe care vor fi amenajate drumurile din
proiect.Acum am primit extrasele de carte funciară și trebuie să completăm inventarul domeniului public cu
acestea.
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Domnul președinte de ședință:dacă mai aveți alte propuneri, întrebări?
Dacă nu sunt,supun votului d-voastră proiectul de hotărâre prezentat de domnul primar.
Cine este pentru?
Toți cei 11 consilieri prezenți votează „pentru”,adoptându-se Hotărârea nr.26 din 30 martie
2017 privind completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei
Chișlaz,care face parte integrantă din prezentul proces verbal.
Punctul 4:
Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică deschisă a unui spațiu
comercial aparținând domeniului public al comunei Chișlaz,situat în localitatea Mișca,nr.222.
Domnul președinte de ședință:au fost întocmite și rapoartele de avizare favorabile ale
comisiilor de specialitate ale consiliului local precum și raportul de specialitate al compartimentului de resort.
Aveți cuvântul pentru discuții.
Domnul președinte de ședință:dacă aveți întrebări?
Dacă nu sunt,supun votului d-voastră proiectul de hotărâre .
Cine este pentru?
Toţi cei 11 consilieri în funcţie votează “pentru”, astfel că se adoptă Hotărârea nr.27 din
30 martie 2017 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui spațiu comercial aparținând
domeniului public al comunei Chișlaz,situat în localitatea Mișca,nr.222 ,care face parte integrantă din
prezentul proces verbal.
Punctul 5:
Aprobarea execuției bugetare pe anul 2016.
Domnul președinte de ședință:au fost întocmite și rapoartele de avizare favorabile ale
comisiilor de specialitate ale consiliului local precum și raportul de specialitate al compartimentului de resort.
Aveți cuvântul pentru discuții.
Domnul Horgoș:procentul de încasare este de doar 44 % ?
Doamna Dintea Doina,contabil:pe total prevederi este de doar 44 % pentru că la proiectul de
canalizare s-a primit doar o parte din banii prevăzuți pentru anul 2016.
Domnul Horgoș:am putea primi o listă cu cei mai mari datornici la bugetul local ?
Doamna Gal Eugenia:sunt și consilieri care nu și-au plătit impozitele și taxele,având mari
datorii la bugetul local.
Doamna Dintea Doina,contabil:pentru ședința următoare veți primi listele datornicilor, pe
sate.
Domnul președinte de ședință:dacă nu mai sunt alte discuții,supun votului d-voastră
proiectul de hotărâre privind aprobarea execuției bugetare pentru anul 2016 prezentat de domnul primar.
Cine este pentru?
Toți cei 11 consilieri prezen ți votează „pentru”,adoptându-se Hotărârea nr.28 din 30 martie
2017 privind aprobarea contului anual de execuție a bugetului local pe anul 2016,care face parte
integrantă din prezentul proces verbal.
Punctul 6:
Proiectul bugetului local pe anul 2017.
Domnul președinte de ședință:au fost întocmite și rapoartele de avizare favorabile ale
comisiilor de specialitate ale consiliului local precum și raportul de specialitate al compartimentului de resort.
Aveți cuvântul pentru discuții.
Domnul primar: în proiectul de buget nu sunt cuprinse sumele care vor fi repartizate de
consiliul județean.Propun să avem discuții mai amănunțite după primirea acelor sume în vederea repartizării
lor în funcție de propunerile pe care le veți face d-voastră.
Domnul Chiș Marinel: eu propun să fie mai detaliate cheltuielile trecute în buget.De
exemplu,la cheltuielile pentru cămine culturale,să fie înscrise cheltuielile pentru fiecare cămin.Pentru
următoarea modificare a bugetului local,după primirea sumelor de la Consiliul județean,propun detalierea
cheltuielilor.
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Doamna Gal Eugenia:am tot solicitat repararea scărilor căminului cultural din Chișlaz dar
nimeni nu a făcut nimic.Chiar nu putem face atâta lucru,lăsăm să se distrugă o clădire nouă?
Domnul Horgoș:de ce nu ați prevăzut bani în buget pentru construcția unei capele în satul
Sînlazăr?
Doamna Dintea,contabil:am solicitat Consiliului județean bani pentru construcția
capelei,pentru acest motiv nu am prevăzut sume cu această destinație.
Domnul primar:mai întâi trebuie să vedeți care este situația juridică a terenului pe care doriți
să amplasați capela.Nu putem finanța construcția unei clădiri pe un teren care nu este proprietatea comunei.
Domnul președinte de ședință:dacă mai aveți alte întrebări,propuneri,discuții?
Dacă nu sunt,supun votului d-voastră proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Toți cei 11 consilieri prezen ți votează „pentru”,adoptându-se Hotărârea nr.29 din 30 martie
2017 privind aprobarea bugetului local pentru anul 2017,care face parte integrantă din prezentul proces
verbal.
Punctul 7:
Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de analiză și acoperire a riscurilor
în comuna Chișlaz.
Domnul președinte de ședință:au fost întocmite și rapoartele de avizare favorabile ale
comisiilor de specialitate ale consiliului local precum și raportul de specialitate al compartimentului de resort.
Aveți cuvântul pentru discuții.
Constat că nu sunt, așa că supun votului proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Toți cei 11 consilieri prezen ți votează „pentru”,adoptându-se Hotărârea nr.30 din 30 martie
2017 privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor în comuna Chi șlaz,care face parte
integrantă din prezentul proces verbal.
Domnul președinte de ședință:
Dau cuvântul domnului Lazar Traian,viceprimarul comunei .
Domnul Lazar Traian:pentru suprafețele de pășune care au mai rămas ale primăriei voi
pregăti o notă de fundamentare pentru stabilirea prețului chiriei.
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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