CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CHISLAZ

PROCES – VERBAL
Încheiat azi,27 ianuarie 2015,la sediul Consiliului local,cu ocazia şedinţei ordinare a
Consiliului local.
Prezenţi : 11 consilieri locali:Bezi George,Horgoş Viorel,Gal Eugenia,Chiş Ioan Marinel,
Molnar Eva Annamaria,Baicu Gavril,Duca Elisabeta,Kovacs Edit,Bertalan Layos,Kosztandi Mihai,
Demjen Gavril.
Absent motivat:domnul Dutkaș Gavril Marius.
Un loc de consilier este vacant.
Dl.Tripo Ştefan,primarul comunei,deschide şedinţa arătând că a fost convocată în scris,prin
Dispozitia nr.8/21 ianuarie 2015.
Se dă cuvântul pentru a se face propuneri în vederea alegerii preşedintelui de şedinţă.
Domnul Baicu Gavril propune alegerea domnului Bezi George Dorin ca preşedinte
de şedinţă.
Se supune la vot propunerea.
Propunerea este aprobată cu 11 voturi “pentru”,adoptându-se Hotărârea nr.1 din 27
ianuarie 2015 privind alegerea domnului Bezi George Dorin ca preşedinte de şedinţă.
Dl.Tiriteu Ioan,secretarul comunei,supune aprobării procesul verbal al sedinţei Consiliului
local din data de 22 decembrie 2014,care se aprobă cu 11 voturi “pentru”,adoptându-se Hotărârea nr.2
din 27 ianuarie 2015,care face parte integrantă din prezentul proces verbal.
În continuare,domnul primar propune pentru aprobare următoarea ordine de zi:
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a comunei Chișlaz pentru anul 2015-2016.
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual al achizițiilor publice pentru anul
2015.
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local
pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social pentru anul 2015 .
4.Proiect de hotărâre pentru aprobarea propunerii Consiliului local privind evaluarea
performanțelor profesionale individuale ale secretarului comunei pe anul 2014 .
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice și
personalului didactic auxiliar.
6.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației„Plan Urbanistic ZonalSchimbare destinație-amenajare cabinet medical”.
7.Diverse.
Ordinea de zi este aprobată cu 11 voturi”pentru”,adoptându-se Hotărârea nr.3 din
27 ianuarie 2015,care face parte integrantă din prezentul proces verbal.
Se trece la punctul 1 al ordinii de zi:
Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a comunei Chișlaz pentru anul 20152016.
Domnul președinte de ședință:a fost întocmit și raportul de avizare favorabil al comisiei de
specialitate a consiliului local precum și raportul de specialitate al compartimentului de resort.
Vă dau cuvântul pentru discuții.
Domnul Horgoș Viorel:vă rog domnule viceprimar să faceți verificări la toate școlile din
comună privind starea grupurilor sociale pentru că sunt foarte vechi și în stare proastă.
Domnul primar: am semnat déjà contractul de finanțare pentru o construcție nouă la Școala
din Chișlaz,construcție care va include și grupuri sanitare închise,cu toate dotările.
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Domnul preşedinte de şedinţă:
Dacă mai sunt întrebări sau discuţii?
Nefiind alte discuţii,se supune votului proiectul de hotărâre,care se aprobă cu 11 voturi
“pentru”,adoptându-se Hotărârea nr.4 din 27 ianuarie 2015,privind aprobarea rețelei școlare a
comunei Chișlaz pentru anul școlar 2015-2016,care face parte integrantă din prezentul proces
verbal.
Punctul 2:
Proiect de hotărâre pentru aprobarea Programului anual al achizițiilor publice pentru anul
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 dar mai întâi am și eu o propunere de completare a
programului anual,respectiv propun cumpărarea unei vidanje de care avem nevoie la școli,cămine
culturale,primărie,blocul ANL,etc.
Domnul Bertalan :în fiecare an am avut programate și reparații capitale la străzi,acum observ
că nu s-a prevăzut,motiv pentru care propun completarea programului.
Domnul primar:aveți dreptate,s-a omis,suntem de acord cu propunerile făcute.
Domnul Baicu:eu nu sunt de acord cu cumpărarea de vidanjă pentru că se face canalizarea.
Domnul primar:vom continua lucrarea de canalizare ,chiar azi voi pleca la București la
Fondul de mediu pentru a semna continuarea lucrării.Voi încerca revenirea la vechiul amplasament al
stației de epurare dar de vidanjă avem nevoie.
Domnul Demjen Gavril:propun completarea programului de achiziții publice cu lucrări de
plombare la drumuri.
Domnul Horgoș:la pct.16 sunt prevăzute lucrări de reparații străzi în satul Mișca,propun să
fie înlocuite cu lucrări de reparații străzi în satul Sărsig.
Domnul primar:suntem de acord cu ambele propuneri.
Domnul președinte de ședință:
Dacă mai aveți și alte propuneri?
Nu sunt alte propuneri,astfel că supun votului d-voastră programul anual al achizițiilor
publice completat cu propunerile făcute.
Toți cei 11 consilieri prezenți votează „pentru”,astfel că se adoptă Hotărârea nr.5 din 27
ianuarie 2015,pentru apobarea Programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2015,parte
integrantă a prezentului proces verbal.
Punctul 3:Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local
pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social pentru anul 2015.
Domnul preşedinte de şedinţă:există şi rapoartele favorabile ale comisiilor de specialitate ale
consiliului local cărora li s-au solicitat avize precum și raportul de specialitate.
Aveţi cuvântul pentru discuţii.
Domnul Horgoș:stațiile de autobus sunt pline de mizerie,la fel intrarea în satul Chișlaz,vă rog
să puneți oamenii să curețe aceste locuri.
Domnul Kosztandi:propun completarea planului cu efectuarea de lucrări de curățare a
jgheaburilor și burlanelor de scurgere a apei la Centrul de permanență medicală.
Domnul primar:vom efectua și lucrări de curățare a șanțurilor la drumul care traversează
comuna.
Domnul președinte de ședință:
Dacă mai aveți alte propuneri?
Nefiind alte discuţii,supun votului d-voastră planul de acțiuni,cu completarea propusă de
domnul Kosztandi Mihai.Cine este pentru?
Toţi cei 11 consilieri prezenţi votează „pentru”,adoptându-se Hotărârea nr.6 din 27
ianuarie 2015, privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru persoanele
apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social pentru anul 2015, parte integrantă din
prezentul proces verbal.
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Punctul 4:Proiect de hotărâre pentru aprobarea propunerii Consiliului local privind evaluarea
performanțelor profesionale individuale ale secretarului comunei pe anul 2014.
Domnul preşedinte:avem și raportul de avizare favorabil al comisiei de specialitate a
consiliului local precum și raportul de resort.
Aveți cuvântul pentru discuții.
Având în vedere că nu sunt discuții,supun votului d-voastră proiectul de hotărâre așa cum
ne-a fost transmis.
Cine este pentru?
Toți cei 11 consilieri votează „pentru” adoptarea proiectului de hotărâre.
Se adoptă astfel Hotărârea nr.7 din 27 ianuarie 2015 pentru aprobarea propunerii
Consiliului local privind evaluarea performanțelor profesionale individuale ale secretarului
comunei pe anul 2014,care face parte integrantă din prezentul proces verbal.
Punctul 5:
Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice
și personalului didactic auxiliar.
Domnul președinte de ședință:
Avem și avizele favorabile ale comisiilor de specialitate cărora li s-au cerut precum și
raportul compartimentului de resort.
Aveți cuvântul pentru discuții.
Domnul Baicu: pentru Școala Mișca nu s-a depus cerere?
Domnul secretar:nu s-a depus.
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.8 din 27 ianuarie 2015 privind aprobarea decontării cheltuielilor
pentru naveta cadrelor didactice și personalului didactic auxiliar,care face parte integrantă
din prezentul proces verbal.
Punctul 6:
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației „Plan Urbanistic Zonal-Schimbare de
destinație-amenajare cabinet medical”.
Domnul președinte de ședință:s-au emis avizele comisiilor și s-a întocmit raportul de
specialitate.
Aveți cuvântul pentru discuții.
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.9 din 27
ianuarie 2015 privind aprobarea documentației „Plan Urbanistic Zonal-Schimbare de
destinație-amenajare cabinet medical”,care face parte integrantă din prezentul proces verbal.
Punctul 7:
Diverse.
Aveți cuvântul pentru discuții.
Doamna Gal:propun amenajarea terenului situat la ieșirea din Chișlaz spre Sînlazăr(la gropi)
astfel încât să putem construi un parc și teren de sport deoarece în satul centru de comună nu avem
nici parc și nici teren de sport. De asemenea,trebuie înlocuite mai multe becuri la rețeaua de
iluminat public.
Domnul Horgoș:nu s-a respectat de către constructor amplasamentul drumului care se
reabilitează între satele Chișlaz și Chiraleu astfel că s-a intrat pe terenurile oamenilor.
Domnul primar:am stabilit ieri când am ieșit în teren împreună cu d-voastră că vom bloca
lucrările până la clarificarea amplasamentului.
Domnul Horgoș:trebuie avut în vedere faptul că prin construirea șanțurilor de scurgere la
drum ,proprietarii de terenuri nu vor mai avea acces la terenurile lor.
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Domnul primar:vom discuta cu constructorul despre construcția de podețe pentru accesul la
terenuri.
Domnul Baicu:întreb din nou,ca în fiecare ședință:când se face branșarea la rețeaua de
alimentare cu apă în satele comunei?
Domnul primar:în momentul în care vom primi licența pentru societatea noastră,vom fi
furnizori de apă și vom încheia contracte.Documentația de licențiere a fost depusă din noiembrie.
Domnul președinte de ședință:dacă mai aveți alte discuții la Diverse?
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
George Dorin Bezi
Ioan Tiriteu
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