CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CHISLAZ

PROCES – VERBAL
Încheiat azi,24 februarie 2015,la sediul Consiliului local,cu ocazia şedinţei ordinare a
Consiliului local.
Prezenţi : 11 consilieri locali:Dutkas Gavril Marius,Horgoş Viorel,Gal Eugenia,Chiş Ioan Marinel,
Baicu Gavril,Duca Elisabeta,Kovacs Edit,Bertalan Layos,Kosztandi Mihai,Demjen Gavril și după validare,
domnul Scuta Ioan.
Absentează motivat:domnul Bezi George Dorin și doamna Molnar Eva Annamaria.
Dl.Tripo Ştefan,primarul comunei,deschide şedinţa arătând că a fost convocată în scris,prin
Dispozitia nr.39/18 februarie 2015.
Se dă cuvântul pentru a se face propuneri în vederea alegerii preşedintelui de şedinţă.
Domnul Baicu Gavril propune alegerea domnului Kosztandi Mihai ca preşedinte
de şedinţă.
Se supune la vot propunerea.
Propunerea este aprobată cu 10 voturi “pentru”,adoptându-se Hotărârea nr.10 din 24
februarie 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 27 ianuarie 2015,care se aprobă cu 10 voturi “pentru”,adoptându-se Hotărârea nr.11
din 24 februarie 2015,care face parte integrantă din prezentul proces verbal.
În continuare,înaintea aprobării ordinii de zi,domnul primar propune completarea acesteia cu
Proiectul de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 500.000 lei,
iar domnul Horgoș Viorel propune și punctul „Diverse”.
Domnul primar propune pentru aprobare următoarea ordine de zi:
1.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea componenței nominale a comisiei de
validare a mandatelor consilierilor locali.
2.Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier local din partea Partidului
Național Liberal-Organizația Județeană Bihor.
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea situației economico-financiare a comunei la 31 decembrie
2014.
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Chișlaz pe anul 2015 .
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea realocării sumelor din cadrul proiectului„Modernizare
Drum Agricol de Exploatație,comuna Chișlaz,județul Bihor”.
6.Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice
și personalului didactic auxiliar.
7.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane,materiale și financiare
pentru gestionarea situațiilor de urgență din comuna Chișlaz pe anul 2015.
8.Proiect de hotărâre privind angajarea unui avocat care să reprezinte interesele comunei Chișlaz
în cauza din dosarul cu nr.5543/111/2013 aflat pe rolul Judecătoriei Marghita.
9.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației „Plan Urbanistic Zonal-Schimbare destinație
din locuire în zonă de producție-Înființare unitate de producție la S.C.Daewoda Invest S.R.L.,localitatea
Mișca,comuna Chișlaz,județul Bihor”.
10.Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare
de 500.000 lei .
11.Diverse.
Ordinea de zi este aprobată cu 10 voturi”pentru”,adoptându-se Hotărârea nr.12 din
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24 februarie 2015,care face parte integrantă din prezentul proces verbal.
Se trece la punctul 1 al ordinii de zi:
Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea componenței nominale a comisiei de
validare a mandatelor consilierilor locali.
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 propuneri.
Domnul Bertalan Layos: îl propun pe domnul consilier Chiș Ioan Marinel pentru a face parte
din comisia de validare .
Domnul președinte de ședință:dacă mai sunt și alte propuneri?
Nefiind alte propuneri,supun votului d-voastră alegerea domnului Chiș Ioan Marinel ca
membru al comisiei de validare.
Toți cei 10 consilieri prezenți votează „pentru”,adoptându-se Hotărârea nr.13 din 24
februarie 2015 privind modificarea și completarea componenței nominale a comisiei de
validare,care face parte integrantă din prezentul proces verbal.
Punctul 2:
Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier local din partea Partidului
Național Liberal-Organizația Județeană Bihor.
Domnul preşedinte de şedinţă :s-au emis şi rapoartele favorabile ale comisiilor de
specialitate ale consiliului local și raportul compartimentului de resort.
Având în vedere că a fost completată componența comisiei de validare,rog membrii comisiei
să se retragă în vederea examinării legalității validării domnului Scuta Ioan și întocmirii raportului
comisiei.
Se prezintă raportul comisiei de validare cu propunerea de validare a mandatului domnului
Scuta Ioan.
Toți cei 10 consilieri prezenți votează „pentru”,astfel că se adoptă Hotărârea nr.14 din 24
februarie 2015,privind validarea unui mandat de consilier local din partea Partidului Național
Liberal-Organizația Județeană Bihor,parte integrantă a prezentului proces verbal.
În continuare,domnul SCUTA IOAN depune jurământul prevăzut de art.32 alin.(1) din
Legea administrației publice locale nr.215/2001,republicată,cu modificările și completările ulterioare.
Punctul 3:Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție a bugetului local
pe anul 2014.
Domnul preşedinte de şedinţă:există şi rapoartele favorabile ale tuturor comisiilor de
specialitate ale consiliului local precum și raportul de specialitate.
Aveţi cuvântul pentru discuţii.
Domnul Horgoș:despre care bază sportivă este vorba la cheltuieli?
Domnul primar:avem o singură bază sportivă,este vorba despre terenul sintetic de la Mișca.
Domnul Chiș Marinel:unde sunt cuprinse veniturile de la ștrand?
Domnul primar:veniturile de la ștrand sunt în sumă de 159932 lei și sunt cuprinse în punctul
19-alte venituri precum și la autofinanțate-alte venituri din proprietate.Domnul primar prezintă detaliat
încasările și cheltuielile cu ștrandul din Chișlaz.
Domnul Horgoș:propun ca materialele transmise pentru ședință să fie discutate mai din timp
în comisiile de specialitate,să ne întâlnim pentru că sunt multe lucruri pe care nu le înțelegem,venim în
ședință și trebuie să luăm decizii.
Domnul Kosztandi:materialele ne-au fost transmise din timp,președinții de comisii să
convoace ședințele comisiilor .
Domnul președinte de ședință:
Dacă mai aveți alte discuții,întrebări?
Nefiind alte discuţii,supun votului d-voastră contul anual de execuție a bugetului local pe
anul 2014.Cine este pentru?
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Toţi cei 11 consilieri prezenţi votează „pentru”,adoptându-se Hotărârea nr.15 din 24
februarie 2015, privind aprobarea contului anual de execuție a bugetului local pe anul 2014, parte
integrantă din prezentul proces verbal.
Punctul 4:Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2015.
Domnul preşedinte:avem și rapoartele de avizare favorabile ale celor trei comisii de
specialitate ale consiliului local precum și raportul de specialitate.
Aveți cuvântul pentru discuții.
Domnul președinte de ședință: ca președinte al comisiei de specialitate economicofinanciare,analizând proiectul de buget transmis am constatat că sunt cuprinse trei lucrări mari de
investiții,absolut necesare și anume: lucrările de canalizare,proiectul de drumuri agricole de
exploatație și extindere la Școala din Chișlaz.Au mai fost prevăzuți bani pentru funcționarea
autorității executive,a învățământului,susținerea cultelor ,asistență socială.Desigur că am avea
nevoie de mai mulți bani dar nu putem cheltui mai mult decât veniturile pe care le putem realiza.
Domnul primar:prin Hotărâre de Guvern am primit sume doar din cotele din TVA până la
această dată.Apreciez că respectiva hotărâre de guvern nu este corectă pentru că cei care au venituri
proprii primesc mai puțini bani iar cei care au populație mai puțină,mai puțini km de străzi,mai
puține venituri,primesc bani mai mulți de la bugetul de stat.Am avut o întâlnire cu un secretar de
stat din Ministerul Finanțelor în care s-a discutat despre modul de alocare a sumelor de la bugetul
de stat,majoritatea covârșitoare a primarilor din județ au criticat acest mod de distribuire a
sumelor.Sunt comune care nu au asigurat nici măcar fondul de salarii pentru personal.Sperăm cu
toții că modul de alocare a sumelor va fi modificat,astfel încât pe la mijlocul anului să mai primim
sume de la bugetul de stat.
Domnul Chiș:la spații verzi este prevăzută și realizarea terenului de sport la Chișlaz?
Domnul primar:la spații verzi sunt prevăzute cheltuieli pentru parcul din Mișca și ștrandul
din Chișlaz dar și servicii de consultanță pentru realizarea unui teren de sport în satul Chișlaz.
Doamna Gal Eugenia:solicităm sprijin pentru amenajarea drumului spre cimitirul din Chișlaz
pentru că după cum se cunoaște,capela se execută din banii parohiei ortodoxe din Chișlaz.
Domnul primar:o să facem tot posibilul să rezolvăm și solicitarea d-voastră.
Domnul președinte de ședință:dacă mai aveți întrebări,propuneri,discuții referitoare la bugetul
pe anul 2015?
Având în vedere că nu sunt discuții,supun votului d-voastră proiectul de buget așa cum ne-a
fost transmis.
Cine este pentru?
Toți cei 11 consilieri votează „pentru” adoptarea proiectului de buget.
Se adoptă astfel Hotărârea nr.16 din 24 februarie 2015 privind aprobarea bugetului
local pe anul 2015,care face parte integrantă din prezentul proces verbal.
Punctul 5:
Proiect de hotărâre privind aprobarea realocării sumelor din cadrul proiectului„Modernizare
Drumuri Agricole de Exploatație,comuna Chișlaz,județul Bihor”.
Domnul președinte de ședință:
Avem și avizul favorabil al comisiei de specialitate , precum și raportul compartimentului de
resort.
Aveți cuvântul pentru discuții.
Domnul primar:au rămas sume necheltuite la unele capitole pe care dorim să le folosim la alte
capitole,care nu au fost prevăzute inițial.
Domnul președinte de ședință:dacă mai aveți întrebări sau discuții?
Nefiind alte discuții,supun la vot proiectul de hotărâre de la acest punct al ordinii de zi.
În urma numărării voturilor se înregistrează 11 voturi„pentru” proiectul supus dezbaterii,
adoptându-se Hotărârea nr.17 din 24 februarie 2015 privind aprobarea realocării sumelor din
cadrul proiectului „Modernizare Drumuri Agricole de Exploatație,comuna Chișlaz,județul
Bihor”,care face parte integrantă din prezentul proces verbal.
Punctul 6:
3

Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice
și personalului didactic auxiliar.
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.Școala Mișca a depus cerere
pentru aprobarea decontării navetei pentru cadrele din școală?
Domnul primar:au transmis ieri la ora 15,dar nu respectă normele legale,nu au constituit
consiliul de administrație potrivit noilor prevederi legale deși le-am solicitat și în scris respectarea
legislației în materia consiliilor de administrație.Vă prezint ultimele două adrese transmise școlii
din Mișca.Mă opun aprobării decontării navetei pentru școala Mișca pentru că la această școală nu
se respectă normele legale.
Domnul președinte de ședință:numai că profesorii de la Mișca nu primesc de 2 luni
decontarea navetei; 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.18 din 24 februarie
2015 privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice și
personalului didactic auxiliar,care face parte integrantă din prezentul proces verbal.
Punctul 7:
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane,materiale și
financiare pentru gestionarea situațiilor de urgență din comuna Chișlaz pe anul 2015.
Domnul președinte de ședință:s-a emis avizul comisiei de specialitate și s-a întocmit raportul
compartimentului de resort.
Aveți cuvântul pentru discuții.
Domnul Horgoș:propun dotarea cu patru mături în loc de trei.
Domnul președinte de ședință:dacă aveți alte propuneri,discuții?
Nu sunt discuții,motiv pentru care supun votului d-voastră proiectul de hotărâre cu
propunerea domnului Horgoș.
Cine este pentru?
Toți cei 11 consilieri votează „pentru”, astfel că se adoptă Hotărârea nr.19 din 24
februarie 2015 privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane,materiale și
financiare pentru gestionarea situațiilor de urgență din comuna Chișlaz pe anul 2015,care
face parte integrantă din prezentul proces verbal.
Punctul 8:
Proiect de hotărâre privind angajarea unui avocat care să reprezinte interesele comunei
Chișlaz în cauza din dosarul cu nr.5543/111/2013 aflat pe rolul Judecătoriei Marghita.
Domnul președinte de ședință:s-a întocmit raportul comisiei de specialitate și raportul de
specialitate de către domnul secretar al comunei.Îl rog pe domnul secretar să detalieze.
Domnul secretar prezintă dispozițiile art. 79 3 din Regulamentul-cadru de organizare și
funcționare a consiliilor locale,aprobat prin O.G.nr.35/2002 și ale art. 21 din Legea administrației
publice locale nr.215/2001,republicată,cu modificările și completările ulterioare,referitoare la
reprezentarea
consiliilor
locale
și
a
unităților
administrativ-teritoriale
în
justiție.Concluzionând,domnul secretar consideră că nu este posibil ca domnul primar să reprezinte
sau să împuternicească un reprezentant în instanță în condițiile în care este parte în proces.
Domnul președinte de ședință:aveți cuvântul pentru discuții.
Constat că nu sunt discuții,motiv pentru care supun votului proiectul de hotărâre așa cum ne-a
fost transmis.
Toți cei 11 consilieri locali prezenți votează „pentru”,adoptându-se Hotărârea nr.20 din 24
februarie 2015 privind angajarea unui avocat care să reprezinte interesele comunei Chișlaz în
cauza din dosarul cu nr.5543/111/2013 aflat pe rolul Judecătoriei Marghita,care face parte
integrantă din prezentul proces verbal.
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Punctul 9:Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației „Plan Urbanistic ZonalSchimbare de destinație din locuire în zonă de producție-Înființare unitate de producție la
S.C.Daewoda Invest S.R.L.,localitatea Mișca,comuna Chișlaz,județul Bihor”.
Domnul președinte de ședință:aveți cuvântul pentru discuții.
Domnul Horgoș :ce obiect de activitate are societatea care solicită?
Domnul primar:fabricarea de peleți.
Domnul Bertalan :nu sunt de acord cu schimbarea zonei din locuire în zonă de producție în
mijlocul satului.
Domnul Kosztandi:se dorește înființarea unei fabrici de producere a peleților, care va produce
praf,zgomot ,poluare și în numele celor care ar fi afectați de poluare nu sunt de acord cu schimbarea
zonei și aprobarea documentației.
Domnul președinte de ședință:
Dacă aveți alte întrebări,propuneri,discuții?
Constat că nu sunt,așa că supun votului d-voastră proiectul de hotărârea ce ne-a fost transmis.
Cine este pentru?
Se înregistrează un singur vot pentru:domnul consilier Horgoș Viorel.
Cine este împotriva proiectului de hotărâre?
Se înregistrează 9 voturi împotrivă:Kosztandi Mihai,Bertalan Layos,Demjen Gavril,Kovacs
Edit,Duca Elisabeta,Gal Eugenia,Dutkas Gavril,Scuta Ioan și Baicu Gavril.
Abțineri?
Se înregistrează o abținere:domnul Chiș Marinel.
Astfel că se adoptă Hotărârea nr.21 din 24 februarie 2015 privind respingerea
documentației „Plan Urbanistic Zonal-Schimbare destinație din locuire în zonă de producțieÎnființare unitate de producție la S.C.Daewoda Invest S.R.L.,localitatea Mișca,comuna
Chișlaz,județul Bihor”,care face parte integrantă din prezentul proces verbal.
Punctul10:
Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în
valoare de 500.000 lei.
Domnul președinte de ședință:s-a întocmit raportul de avizare al comisiei de specialitate a
consiliului local și raportul de specialitate al compartimentului de resort.
Aveți cuvântul pentru discuții.
Nu sunt discuții sau întrebări,așa că supun votului d-voastră proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Toți cei 11 consilieri prezenți votează „pentru”,adoptându-se Hotărârea nr.22 din 24
februarie 2015 privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare
de 500.000 lei,care face parte integrantă din prezentul proces verbal.
Punctul 11:
Diverse.
Domnul președinte de ședință:
Aveți cuvântul pentru discuții.
Domnul Dutkas:avem nevoie de piatră pentru reparații la străzi în Chiraleu.
Domnul Chiș Marinel:care este situația stației de epurare?
Domnul primar:este sistată construcția.
Domnul Horgoș:avem nevoie de 2-3 mașini de piatră sau balast pentru repararea ieșirii din
Sînlazăr și repararea străzii din zona romilor.
Doamna Gal Eugenia:romii care locuiesc cu chirie în clădirea primăriei ar dori teren pentru ași construi locuință personală.Există un teren al primăriei care momentan este acoperit de apă,ar
trebuie umplut cu pământ și să-i ajutăm,să le punem la dispoziție teren pentru a-și construi locuință.
Domnul primar:nu avem nimic împotrivă,să vedem mai întâi care este situația juridică a
terenului.
Doamna Duca Elisabeta:solicit repararea străzii principale din satul Mișca,adică a drumului
de intrare în sat, pentru că este într-o stare groaznică,spart,plin de gropi .
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Doamna Kovacs Edit:am solicitat alocarea de sume pentru dotarea Centrului de permanență
din Mișca,cred că au fost cuprinse în buget .
Domnul primar.au fost prevăzute sume la capitolul sănătate.
Domnul Baicu Gavril:vă rog să luați măsuri pentru repararea iluminatului public.
Domul primar:trimestrial,65-70 corpuri de iluminat cad și trebuie intervenit pentru reparații
astfel că se ridică foarte mult cheltuielile cu reparațiile.Încercăm să găsim și o altă variantă pentru
iluminatul public.
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
Mihai Kosztandi
Ioan Tiriteu
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