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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CHISLAZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       PROCES – VERBAL 

 

                  Încheiat azi,15 septembrie 2015,la sediul Consiliului local,cu ocazia şedinţei de îndată a 

Consiliului local. 

                  Prezenţi :  10 consilieri locali:Molnar Eva Annamaria,Gal Eugenia,Dutkaș Gavril Marius, 

Baicu Gavril,Duca Elisabeta,,Bertalan Layos,Kosztandi Mihai,Demjen Gavril,Horgoș Viorel și  

domnul Scuta Ioan. 

                  Absentează motivat domnii: Bezi George Dorin,viceprimar(în concediu de odihnă), 

Chiș Ioan Marinel și doamna Kovacs Edit. 

                  Dl.Tripo Ștefan,primarul comunei,deschide şedinţa arătând că a fost convocată  

în scris,prin Dispozitia nr.193/14 septembrie 2015. 

                   Se dă cuvântul pentru a se face propuneri în vederea alegerii preşedintelui de şedinţă. 

                   Domnul  Baicu Gavril propune alegerea domnului Dutkaș Gavril Marius ca preşedinte 

 de şedinţă. 

                   Se supune la vot  propunerea. 

                   Propunerea este aprobată cu 10 voturi “pentru”,adoptându-se Hotărârea nr.58 din 15  

septembrie 2015 privind alegerea domnului Dutkaș Gavril Marius  ca preşedinte de şedinţă. 
                   Dl.Tiriteu Ioan,secretarul comunei,supune aprobării procesul verbal al sedinţei Consiliului 

local din data de 31 august 2015,care  se aprobă cu 10 voturi “pentru”,adoptându-se Hotărârea nr.59 din 

15  septembrie 2015,care face parte integrantă din prezentul proces verbal.            

                    Domnul primar propune   pentru aprobare următoarea ordine de zi: 

                    1.Proiect de hotărâre privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și  

canalizare operatorului  regional S.C.APA CANAL BORȘ S.A.. 

                    Ordinea de zi este aprobată cu 10  voturi”pentru”,adoptându-se Hotărârea  nr.60 din 

 15 septembrie 2015,care face parte integrantă din prezentul proces verbal.   

                    Se trece la punctul 1 al ordinii de zi: 

                    Proiect de hotărâre  privind  delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare 

operatorului regional S.C.APA CANAL BORȘ  S.A.. 

                    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:aprobarea delegării gestiunii serviciului de apă nu înseamnă că predarea va 

avea loc imediat . 

                    Domnul secretar:aveți fiecare dintre d-voastră varianta finală a proiectului de contract care 

are câteva modificări față de varianta transmisă ieri,modificări pe care vă rog să le verificați  și anume: 

                    -la art.18 pct.24 se elimină literele a,b,c,d și e pentru că anexele nu au fost întocmite și nu pot 

fi de acord să votați fără a avea cunoștință de conținutul lor; 
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                    -la art.22 pct.1 termenul propus pentru perioada de tranziție este de 36 luni în loc de 24 luni 

înscris inițial;implementarea Planului de acțiuni prioritare care va fi anexat la contractual de delegare 

după elaborarea și semnarea sa,dar nu mai târziu de 42 luni în loc de 6 luni înscris inițial; 

                    -la același art.22 la pct.2 alin.2,operatorul este obligat să prezinte un plan de îmbunătățire a 

continuității serviciilor în termen de 12 luni în loc de 6 luni cum a fost scris inițial; 

                    -la art.36 pct.3 s-a refăcut tabelul cu tarifele pe care îl găsiți modificat față de propunerea 

inițială; 

                   -la art.39 pct.2 în materialul pe care l-ați primit nu era înscrisă redevența iar în materialul pe 

care vi l-am pus la dispoziție înainte de începerea ședinței este înscrisă redevența de 0,1225 RON/mc apă 

potabilă; 

                    -la cap.VI-lista anexelor- în materialul transmis inițial nu sunt enumerate anexele iar în noul 

material sunt enumerate cu precizarea că vor putea fi completate,aprobate și atașate contractului ulterior 

datei semnării contractului,dar nu mai târziu de data intrării în vigoare a acestuia. 

                    Domnul Baicu:eu am o singură rezervă,în ceea ce privește prețurile, care déjà sunt mari față 

de comuna Sâniob de exemplu. 

                    Domnul Scuta Ioan:trebuie luate măsuri împotriva celor care intervin la sistemul de apă și se 

racordează direct din rețea pentru udat grădinile și solariile; am constatat că se blindează hidranții care nu 

pot fi folosiți în cazul unor eventuale intervenții ale pompierilor.  

                    Domnul primar:aceste fapte pot fi încadrate la furt și distrugere,putem sesiza organele de 

poliție. 

                    Domnul președinte de ședință:dacă aveți alte întrebări? 

                    Dacă nu sunt,supun votului d-voastră proiectul de hotărâre cu modificările prezentate de 

domnul secretar. 

                    Cine este pentru? 

                    Toți cei 10 consilieri prezenți votează „pentru”,adoptându-se Hotărârea nr.61 din 15 

septembrie 2015 privind delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare 

operatorului regional S.C.APA CANAL BORȘ S.A.,care face parte integrantă din prezentul proces 

verbal.                     
          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,                                                                          Secretar 

                      Marius Gavril Dutkaș                                                              Ioan Tiriteu 
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