CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CHISLAZ

PROCES – VERBAL
Încheiat azi,31 august 2015,la sediul Consiliului local,cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului
local.
Prezenţi : 11 consilieri locali:Chiș Ioan Marinel,Scuta Ioan,Gal Eugenia,
Baicu Gavril,Duca Elisabeta,Bertalan Layos,Kosztandi Mihai,Demjen Gavril ,Bezi George și Molnar Eva
Annamaria .
Absentează motivat domnii: Dutkaș Gavril Marius și Horgoș Viorel.
Dl.Tripo Ştefan,primarul comunei,deschide şedinţa arătând că a fost convocată în scris,prin
Dispozitia nr.169/25 august 2015.
Se dă cuvântul pentru a se face propuneri în vederea alegerii preşedintelui de şedinţă.
Doamna Duca Elisabeta propune alegerea domnului Kosztandi Mihai ca preşedinte
de şedinţă.
Se supune la vot propunerea.
Propunerea este aprobată cu 11 voturi “pentru”,adoptându-se Hotărârea nr.48 din 31
august 2015 privind alegerea domnului Kosztandi Mihai ca preşedinte de şedinţă.
Dl.Tiriteu Ioan,secretarul comunei,supune aprobării procesul verbal al sedinţei Consiliului
local din data de 30 iunie 2015,care se aprobă cu 11 voturi “pentru”,adoptându-se Hotărârea nr.49 din
31 august 2015,care face parte integrantă din prezentul proces verbal.
Domnul primar propune pentru aprobare următoarea ordine de zi:
1.Raport de specialitate privind rectificarea bugetului local.
2.Proiect de hotărâre privind validarea modificărilor bugetului local aprobate prin Dispoziția
Primarului cu nr.167/13 august 2015.
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației la Asociația Intercomunitară Nord-Vest.
4.Proiect de hotărâre privind înființarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară
Zona Bistra-Barcău.
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul „Reabilitarea
și modernizarea sistemului de iluminat public în comuna Chișlaz” .
6.Proiect de hotărâre privind cotei de combustibil pentru autoturismul și autoutilitara din
parcul auto al Consiliului local al comunei.
7.Cererea Parohiei Ortodoxe Române din satul Sărsig privind atribuirea unui spațiu pentru
desfășurarea de activități religioase.
8.Diverse.
Ordinea de zi este aprobată cu 11 voturi”pentru”,adoptându-se Hotărârea nr.50 din
31 august 2015,care face parte integrantă din prezentul proces verbal.
Se trece la punctul 1 al ordinii de zi:
Raport de specialitate privind rectificarea bugetului local.
Domnul președinte de ședință:s-a întocmit și raportul comisiei de specialitate,care este
favorabil.
Aveți cuvântul pentru discuții.
Domnul președinte de ședință:
Constat că nu aveți întrebări sau propuneri așa că supun votului d-voastră raportul analizat.
Cine este pentru?
Toți cei 11 consilieri prezenți votează „pentru” .
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Se adoptă Hotărârea nr.51 din 31 august 2015 privind rectificarea bugetului local,care
face parte integrantă din prezentul proces verbal.
Punctul 2:
Proiect de hotărâre privind validarea modificărilor bugetului local aprobate prin Dispoziția
Primarului cu nr.167/13 august 2015.
Domnul preşedinte de şedinţă :s-a emis şi raportul favorabil al comisiei de specialitate a
consiliului local și raportul compartimentului de resort.
Aveți cuvântul pentru discuții.
Constat că nu sunt,așa că supun votului d-voastră proiectul de hotărâre.
Toți cei 11 consilieri prezenți votează „pentru”,astfel că se adoptă Hotărârea nr.52 din 31
august 2015,privind validarea modificărilor bugetului local aprobate prin Dispoziția Primarului
comunei cu nr.167/13 august 2015,parte integrantă a prezentului proces verbal.
Punctul 3:Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației la Asociația Intercomunitară Zona
Nord-Vest.
Domnul preşedinte de şedinţă:există şi raportul favorabil al comisiei de specialitate a
consiliului local precum și raportul de specialitate.
Aveţi cuvântul pentru discuţii.
Nefiind discuţii,supun votului d-voastră proiectul de hotărâre.Cine este pentru?
11 consilieri din cei 11 prezenţi votează „pentru” ,astfel că se adoptă Hotărârea nr.53 din
31 august 2015, privind aprobarea cotizației la Asociația Intercomunitară Zona Nord-Vest, parte
integrantă din prezentul proces verbal.
Punctul 4:Proiect de hotărâre privind înființarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară
Zona Bistra-Barcău.
Domnul preşedinte:avem și rapoartele de avizare favorabile ale comisiilor de specialitate ale
consiliului local cărora li s-au solicitat precum și raportul compartimentului de specialitate.
Aveți cuvântul pentru discuții.
Domnul primar: pentru perioada de finanțare din fonduri europene 2014-2020,accesarea
fondurilor este mai ușoară prin depunerea proiectelor prin asociații de dezvoltare
intercomunitară.Adică punctajul acordat este mai mare în cazul asociațiilor și șansele ca proiectele
să fie eligibile sunt mai mari.Deja comunele Tăuteu și Derna cu care intenționăm constituirea
asociației au aprobat în consiliile locale înființarea asociației.
Domnul președinte de ședință:
Dacă mai sunt discuții?
Având în vedere că nu sunt alte discuții,supun votului d-voastră proiectul de hotărâre așa
cum ne-a fost transmis.
Cine este pentru?
Toți cei 11 consilieri votează „pentru” ,astfel că se adoptă Hotărârea nr.54 din 31 august
2015 privind înființarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Bistra-Barcău ,care
face parte integrantă din prezentul proces verbal.
Punctul 5:
Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul „Reabilitarea
și modernizarea sistemului de iluminat public în comuna Chișlaz,județul Bihor”.
Domnul președinte de ședință:s-au întocmit rapoartele de avizare favorabile ale comisiilor
cărora li s-au solicitat și există de asemenea raportul de specialitate.
Dau cuvântul domnului primar pentru a prezenta inițiativa.
Domnul primar:ultima reabilitare a sistemului de iluminat public din comună s-a făcut în anul
2004.După 8-10 ani de funcționare,gradul de defecțiune a ajuns foarte mare,depășind cu mult
prognozele noastre bugetare pentru reparații anuale.În acest an,până în luna mai am cheltuit deja
20.000 lei pentru reparații.Noua variantă la care ne-am gândit ar viza instalarea de corpuri de
iluminat pe fiecare stâlp(și nu la doi stâlpi cum este în prezent),cu o garanție de 10 ani.Oferta ar fi
cu instalarea de corpuri de iluminat de tip led ,care asigură o putere de iluminat mai mare dar un
consum de energie mai mic.
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Domnul președinte de ședință:
Dacă aveți discuții,întrebări?
Constat că nu sunt,așa că supun votului d-voastră proiectul de hotărâre așa cum ne-a fost
transmis.
Cine este pentru?
Toți cei 11 consilieri votează „pentru”,astfel că se adoptă Hotărârea nr.55 din 31 august
2015 privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul „Reabilitarea și
modernizarea sistemului de iluminat public în comuna Chișlaz,care face parte integrantă din
prezentul proces verbal.
Punctul 6:
Proiect de hotărâre privind stabilirea consumului de carburanți pentru autoturismul și
autoutilitara din parcul auto al consiliului local.
Domnul președinte de ședință:s-a emis avizul comisiei de specialitate și s-a întocmit raportul
compartimentului de resort.
Aveți cuvântul pentru discuții.
Domnul primar:autoturismul Skoda a fost în proprietatea SC SALUBRIZARE Chișlaz dar a
fost transferat la Primărie,motiv pentru care, potrivit prevederilor legale, trebuie să stabilim un
consum lunar de carburanți .
Domnul președinte de ședință:
Dacă aveți întrebări sau propuneri?
Nu sunt discuții,motiv pentru care supun votului d-voastră proiectul de hotărâre .
Cine este pentru?
Toți cei 11 consilieri votează „pentru”, astfel că se adoptă Hotărârea nr.56 din 31 august
2015 privind stabilirea consumului de carburanți pentru autoturismul și autoutilitara din
parcul auto al consiliului local,care face parte integrantă din prezentul proces verbal.
Punctul 7:
Cererea Parohiei Ortodoxe Române din satul Sărsig pentru acordarea unui spațiu în căminul
cultural din satul Sărsig.
Domnul președinte de ședință:a fost invitat și este prezent și preotul paroh,domnul Pavel
Emil,pe care îl rog să prezinte solicitarea.
Domnul Pavel Emil prezintă cererea.
Domnul președinte de ședință:înțeleg că există un proiect de protocol propus de Parohia
Greco-Catolică din același sat,Parohiei Ortodoxe Române,care ar putea rezolva conflictul dintre
cele două,dar dumneavoastră domnule părinte ,nu sunteți de acord.Greco-catolicii sunt de acord să
vă lase la dispoziție Biserica pentru desfășurarea activităților religioase.
Domnul președinte dă citire proiectului de protocol.
Preot Pavel Emil:nu mai putem fi de acord cu așa ceva după ce am fost evacuați din Biserică
prin executorul judecătoresc.De asemenea,greco-catolicii ne condiționează accesul în Biserică de
renunțarea noastră la un proces pentru despăgubirea investițiilor făcute de noi de-a lungul
anilor,proces pe care l-am intentat deja și pentru care am plătit taxa de timbru la valoare în timp ce
greco-catolicii nu au plătit taxa de timbru.Ortodocșii din sat nu sunt de acord să renunțăm la proces.
În satul Sărsig ,după cum se știe,majoritatea populației este de religie ortodoxă.Chiar nu
putem avea sprijinul consiliului local pentru atribuirea unui spațiu adecvat,care este căminul
cultural,pentru a ne desfășura activitățile religioase?Suntem în curs de execuție a unei noi
clădiri,poate se termină în 3-4 luni,doar până la terminarea noii Biserici avem nevoie.
Domnul primar:sunteți dispuși să amenajați o sală din cele libere existente în clădirea din
Sărsig pentru a o folosi temporar pentru desfășurarea activităților religioase,pentru că respectivul
cămin cultural este al tuturor locuitorilor din sat nu numai al unei confesiuni?
Preot Pavel Emil:nu mai amenajăm nimic,am amenajat și sfințit deja sala în căminul cultural.
Doamna Duca Elisabeta:eu cred că este vorba mai degrabă de ambiții personale ,ar fi bine să
găsiți o soluție amiabilă între cele două culte.
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Domnul Kosztandi:protocolul este propus de către Parohia Greco-Catolică,adică de
proprietarul Bisericii,care a stabilit câteva condiții.Dumneavoastră nu doriți soluționarea amiabilă a
acestei stări conflictuale.Eu votez pentru cererea d-voastră,dar ce facem dacă este nevoie de sală
pentru înmormântări în cadrul oricăreia dintre cultele din Sărsig?
Domnnul Bertalan:cum să lăsăm satul fără cămin?
Domnul Baicu:dar cum să lăsăm majoritatea sătenilor fără un loc în care să se desfășoare
slujbele religioase ale majoritarilor? Nu mai suntem dispuși la discuții cu greco-catolicii din cauza
faptului că ne-au evacuat cu executorul judecătoresc și ne impun tot felul de condiții care pentru noi
sunt inacceptabile.
Domnul primar:propun împărțirea în două a căminului,astfel încât să fie posibile atât oficierea
slujbelor religioase cât și organizarea meselor pentru comemorări,respectiv atribuirea doar a unei
jumătăți din sala căminului,pentru 6 luni.
Domnul Baicu:propun să amenajăm o sală separată pentru comemorări,pentru că este spațiu
disponibil.
Preot Pavel Emil:noi amenajăm o sală pentru comemorări pe cheltuiala noastră,așa cum am
spus de la început,pe care să o poată folosi oricine ar avea nevoie.Nu vreți să ajutați ortodocșii din
sat,o să ne adresăm și Prefecturii și altor instituții,este rea voință!
Doamna Duca:domnule părinte,vă rog să nu strigați , să nu ne amenințați și să nu ne impuneți
ce vreți d-voastră!
Domnul președinte de ședință:
Eu propun,pentru rezolvarea situației,să aprobăm darea în folosință gratuită a sălii căminului
pentru Parohia Ortodoxă iar aceasta să amenejaze pe cheltuiala sa o sală pentru comemorări.
Domnul primar:trebuie să stabilim și perioada pentru care vom atribui sala,eu propun până la
data de 1 mai 2016.
Domnul președinte de ședință:deci supun votului d-voastră darea în folosință gratuită a sălii
căminului cultural din satul Sărsig în favoarea Parohiei Române Ortodoxe din acest sat până la data
de 1 mai 2016 iar predarea-primirea să se facă prin protocol în care să fie menționată obligativitatea
Parohiei de a amenaja pe cheltuiala sa o sală pentru comemorări la care să aibă acces oricine va
avea nevoie și fără plată .
Toți cei 11 consilieri locali prezenți votează „pentru” ,adoptându-se Hotărârea nr.57 din
31 august 2015 privind darea în folosință gratuită Parohiei Ortodoxe din satul Sărsig,comuna
Chișlaz,a unui spațiu în căminul cultural din Sărsig,care face parte integrantă din prezentul
proces verbal.
Punctul 8:
Diverse.
Domnul președinte de ședință:
Aveți cuvântul pentru discuții.
Domnul Scuta Ioan:este problemă cu presiunea din rețeaua publică de apă,care nu este
suficientă în satul Chiraleu.
Domnul primar:încercăm să realizăm o stație de interconectare cu puțul din Poclușa care are
rezervă de apă suficientă și o calitate foarte bună.De asemenea,ar mai fi o variantă,respectiv
construirea unei gospodării de apă cu tot ce presupune aceasta,dar nu dispunem de teren
proprietatea comunei în satul Chiraleu pentru amplasare.De anul viitor sistemele publice de apă vor
fi preluate de un operator regional,societatea noastră are licență doar până anul viitor și nu va mai
putea opera decât cu condiția obținerii unei noi licențe,lucru foarte greu de
îndeplinit.Astfel,furnizarea apei se va face de către operatorul regional căruia probabil îi vom
concesiona serviciul de alimentare cu apă,în schimbul unei redevențe dar probabil că și prețul de
furnizare către populație va fi mai mare.
Puțurile pe care le avem nu fac față la cererea de apă,cerere care este mai mare din cauza
secetei(nu mai este apă în fântâni,apa se folosește și pentru grădini,etc.) deși puțurile livrează
aceeași cantitate de apă.
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Domnul Bertalan Layos:am solicitat și în ședința anterioară să fie reparată fântâna din
Mișca,vă rog să dispuneți măsuri de urgență pentru repararea ei având în vedere și seceta și nevoile
populației .
Doamna Gal Eugenia:ce se întâmplă cu apa din arteziana de la intrare în satul Poclușa,nu mai
are debit?
Domnul primar:nivelul hidrostatic este foarte redus și se întâmplă ceea ce se întâmplă și cu
cele din Sălard și Fegernic,adică nu mai este presiune.
Domnul Kosztandi Mihai:vă informez că iluminatul public în partea de sus a satului Mișca(de
la ANL),nu funcționează de mai multă vreme.
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,
Mihai Kosztandi

Secretar
Ioan Tiriteu
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