CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CHISLAZ

PROCES – VERBAL
Consiliului local.

Încheiat azi,30 iulie 2018,la sediul Consiliului local,cu ocazia şedinţei ordinare a

Prezenţi : 12 consilieri locali:Bezi George Dorin,Ban Radu,Horgos Viorel, Duca
Elisabeta,Kovacs Edit, Bertalan Layos,Lazăr Traian, Demjen Gavril,Ardelean Ioan Mircea , Chis Ioan
Marinel și dna Molnar Eva Annamaria (cu punctul 4).
Absentează motivat: domnul Lucaciu Florian.
Dl.Kosztandi Mihai,primarul comunei,deschide şedinţa arătând că a fost convocată
în scris, prin Dispozitia nr.163/25 iulie 2018,solicitând propuneri pentru alegerea președintelui de ședință.
Domnul Bertalan Layos propune alegerea domnului Demjen Gavril ca președinte de
ședință,propunerea fiind votată cu 11 voturi “pentru”,astfel că se adoptă Hotărârea nr.30 din 30 iulie 2018
privind alegerea domnului Demjen Gavril ca președinte de ședință,care face parte integrantă din prezentul
proces verbal.
Domnul Tiriteu Ioan,secretarul comunei, supune aprobării procesul verbal al sedinţei
Consiliului local din data de 22 mai 2018.
Procesul verbal este aprobat cu 11 voturi “pentru”, adoptându-se Hotărârea nr. 31
din 30 iulie 2018, care face parte integrantă din prezentul proces verbal.
Domnul președinte de ședință: supun votului d-voastră ordinea de zi propusă și
comunicată:
1.Raport de specialitate privind rectificarea bugetului local.
2.Proiect de hotărâre cu privire la trecerea din domeniul public în domeniul privat
al comunei Chișlaz a suprafeței de 1000 mp teren.
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea actului constitutiv actualizat al S.C.APĂ
CANAL NORD VEST S.A..
4.Diverse.
Ordinea de zi este aprobată cu 11 voturi”pentru” ,adoptându-se Hotărârea nr.32 din
30 iulie 2018,care face parte integrantă din prezentul proces verbal.
Domnul Demjen Gavril, preşedinte de şedinţă:
Se trece la punctul 1 al ordinii de zi:
1.Raport de specialitate privind rectificarea bugetului local.
Aveți cuvântul pentru discuții.
Domnul primar prezintă Hotărârea Consiliului județean Bihor nr.113/17.07.2018
privind repartizarea sumelor pentru comuna Chișlaz,sume ce se regăsesc și în propunerea de rectificare a
bugetului local.De asemenea,în propunerea de rectificare se regăsește și suma de 777,43 mii lei ce reprezintă
sume pentru proiectul de canalizare deoarece nu s-au făcut trageri pentru plată în tot anul,precum și suma de
50 mii lei pentru proiectul de achiziție a unui buldoexcavator,proiect aprobat într-o ședință anterioară.
Domnul Horgoș Viorel:de ce nu se prevede concret în raport ce înseamnă transferuri
către alte instituții?Am cerut din luna martie defalcarea sumelor de la culte pe parohii și nu am primit
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niciun răspuns.Vă rog să ne informați și pe noi cum sunt repartizați banii din buget pentru culte.
Domnul primar:nu am făcut până la această dată nicio repartizare a sumelor aprobate
în buget pentru culte. Au fost depuse foarte multe solicitări de către parohii față de sumele disponibile,motiv
pentru care nu am stabilit nicio repartizare,urmând să o facem în viitor.
Domnul președinte de ședință:
Dacă mai sunt întrebări sau alte discuții?
Constat că nu sunt, astfel că supun la vot raportul cu propunerea de rectificare așa cum
ne-a fost prezentat.
Se înregistrează 11 voturi “pentru”,adoptându-se Hotărârea nr.33 din 30 iulie 2018
privind rectificarea bugetului local,care face parte integrantă din prezentul proces verbal.
Punctul 2:
2.Proiect de hotărâre cu privire la trecerea din domeniul public în domeniul privat
al comunei Chișlaz a suprafeței de 1000 mp teren.
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.
Dacă aveți întrebări?
Dacă nu sunt ,supun votului d-voastră proiectul de hotărâre .
Cine este pentru?
Toți cei pe 11 consilieri prezenți votează „pentru”,adoptându-se Hotărârea nr.34 din
30 iulie 2018 privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al comunei Chișlaz
a suprafeței de 1.000 mp,care face parte integrantă din prezentul proces verbal.
Punctul 3:
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea actului constitutiv actualizat al S.C.APĂ
CANAL NORD VEST S.A..
Domnul președinte de ședință:există și raportul compartimentului de resort și al
comisiei de specialitate ,aveți cuvântul pentru discuții.
Domnul președinte de ședință:dacă sunt întrebări,propuneri sau discuții?
Constat că nu sunt,așa că supun votului d-voastră proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Toți cei 11 consilieri prezenți votează “pentru”,adoptându-se Hotărârea nr.35 din
30 iulie 2018 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții,care face parte integrantă din
prezentul proces verbal.
Punctul 4:
Diverse.
Domnul presedinte de ședință:
Aveți cuvântul pentru discuții.
Domnul Ardelean Ioan Mircea: câți bani s-au cheltuit pentru amplasamentul stației de
epurare din fosta fermă zootehnică a C.A.P.?
Domnul Kosztandi Mihai,primar:circa 130 mii lei. Din cauza nivelului foarte ridicat al
apei freatice a fost aprobată de Consiliul local schimbarea amplasamentului stației de epurare dar ulterior nu
au fost obținute avizele necesare autorizării.Lucrarea de canalizare continuă în condiții foarte grele,sunt
aceleași prețuri de la data licitării lucrării,trebuie găsite soluții tehnice iar proiectul de execuție a fost făcut din
birou probabil,fără studiile necesare în teren.
Dl.Bezi George: care este stadiul proiectului drumului de legătură cu Tăuteul?
Dl.primar:am participat la ultima ședință a comisiei de licitație și reprezentanții
Ministerului Finanțelor în comisie solicită tot felul de clarificări și precizări de la ofertanți pentru a se feri de
răspundere,astfel că procedura de licitație durează de 2 ani și încă nu este gata.
Dl.Bezi George : sunt leduri arse la iluminatul public,ar tebui înlocuite.
Dl.primar:vom face un inventar al acestora în toate satele și vom solicita înlocuirea lor.
Dl.Chiș:în amplasamentul actual al stației de epurare,apa freatică are un nivel foarte
ridicat;ce soluție se ia pentru a se putea construi?
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Dl.primar:se face un canal de evacuare și se va pompa apa.
Dna Gal Eugenia:în vederea pregătirii unui proiect de dezvoltare a ștrandului din sat am
solicitat întabularea căsuțelor dar nici la această dată lucrarea nu este gata.
Dl.primar:am solicitat topografului să întocmească documentațiile pentru autorizarea a
4 stații de autobuz în comună,lucrarea fiind urgentă pentru că nu mai intră autobuzele după navetiști;având în
vedere că a terminat această lucrare,se va ocupa și de întabularea căsuțelor.
Dl.Ban Radu:sunt două mașini cu numere de Sălaj care intră zilnic în sat,claxonează
deranjând locuitorii,vând tot felul de produse ,circulă inclusiv pe drumurile agricole;ar trebui verificați dacă
desfășoară activități legale și avertizați sau sancționați pentru claxonatul abuziv.De asemenea,vă rog să
dispuneți verificarea stării drumului de legătură Chișlaz-Sînlazăr pentru că este plin de gropi,ar trebui reparat
pentru a nu ajunge într-un stadiu mai mare de degradare.
Dl.primar:vom solicita constructorului repararea drumului înainte de recepția finală.
Dl.Ardelean :proprietarii de terenuri situate pe marginea acestui drum au înfundat
șanțurile,arând terenul până în drum.
Dl.Bertalan Layos:societatea de salubrizare are obligația să ridice gunoaiele de pe
terenurile publice?
Dl.primar:deșeurile menajere se colectează doar din pubele nu și din alte locuri sau
recipiente.
Dl.primar:dl.Horgoș are o cerere pentru alocare de fonduri în vederea organizării
manifestărilor ocazionate de Centenar;eu am solicitat un program concret al acțiunilor pe care le veți organiza
cu ocazia Centenarului,dar nu l-am primit.Acuma solicitați 15 mii lei în completarea celor 20 mii pe care îi
veți primi de la Consiliul judetean,dar nu explicați pentru ce.
Eu sunt de acord și vreau să-i sprijinim și pe cei din Chișlaz care vor să organizeze o serbare în 18 august cu
concurs de cai,sport,etc. dar și pentru organizarea manifestărilor d-voastră,în limita sumelor prevăzute în
buget cu această destinație (mai avem 17 mii lei ).
Dl.Horgoș:cei din Chișlaz s-au opus organizării manifestării ocazionate de Centenar;au
primit bani și în anul trecut și cred că în acest an banii ar trebui alocați doar pentru celebrarea Centenarului.
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
Gavril Demjen

Secretar,
Ioan Tiriteu
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