CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CHISLAZ

PROCES – VERBAL
Consiliului local.

Încheiat azi,22 mai 2018,la sediul Consiliului local,cu ocazia şedinţei ordinare a

Prezenţi : 11 consilieri locali:Bezi George Dorin,Ban Radu,Horgos Viorel, Lucaciu
Florian, Duca Elisabeta,Kovacs Edit, Bertalan Layos,Lazăr Traian, Demjen Gavril,Ardelean Ioan Mircea şi
domnul Chis Ioan Marinel.
Absentează motivat: doamna Molnar Eva Annamaria și doamna Gal Eugenia.
Dl.Kosztandi Mihai,primarul comunei,deschide şedinţa arătând că a fost convocată
în scris, prin Dispozitia nr.115/17 mai 2018.
Președinte de ședință este domnul Demjen Gavril.
Domnul Tiriteu Ioan,secretarul comunei, supune aprobării procesul verbal al sedinţei
Consiliului local din data de 26 aprilie 2018.
Procesul verbal este aprobat cu 11 voturi “pentru”, adoptându-se Hotărârea nr. 23
din 22 mai 2018, care face parte integrantă din prezentul proces verbal.
Domnul primar:înainte de a supune votului d-voastră ordinea de zi,propun
completarea acesteia cu următoarele 2 puncte urgente:
Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și
personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei.
Aprobarea caietului de sarcini pentru achiziția unui tocător pentru defrișare
vegetație.
Domnul președinte de ședință: supun la vot ordinea de zi cu completările propuse de
domnul primar :
1.Proiect de hotărâre privind acordul referitor la încheierea de contracte de
subantrepriză pentru finalizarea lucrărilor de “Realizare rețea de canalizare și stație de epurare în comuna
Chișlaz contractate de S.C.MARCONST S.R.L.”
2.Proiect de hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului local al comunei
Chișlaz nr.66 din 19 decembrie 2017 privind implementarea proiectului “Achiziționare utilaj în comuna
Chișlaz,județul Bihor” .
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții.
4.Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii
publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei.
5.Aprobarea caietului de sarcini pentru achiziția unui tocător pentru defrișare vegetație.
6.Diverse.
Ordinea de zi este aprobată cu 11 voturi”pentru” ,adoptându-se Hotărârea nr.24 din
22 mai 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.Proiect de hotărâre privind acordul referitor la încheierea de contracte de
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subantrepriză pentru finalizarea lucrărilor de “Realizare rețea de canalizare și stație de epurare în comuna
Chișlaz contractate de S.C.MARCONST S.R.L.”
Proiectul este însoțit de raportul de specialitate și raportul de avizare al comisiei de
specialitate.
Aveți cuvântul pentru discuții.
Domnul primar:v-am informat periodic despre stadiul lucrărilor de canalizare și
despre faptul că executantul lucrării a intrat în insolvență în primele luni ale anului trecut.Lichidatorul judiciar
numit pentru S.C.MARCONST.S.R.L.Marghita a găsit o societate de construcții care ar prelua în antrepriză
execuția lucrării în continuare.De asemenea,pentru a se încadra în suma alocată proiectului - care rămâne
neschimbată deși a fost stabilită în urmă cu 6 ani -proiectantul lucrării va face propuneri de modificare a
proiectului inițial,propuneri pe care le va prezenta pentru aprobare Autorității Fondului de Mediu,care
finanțează lucrarea. De asemenea,am trimis și noi un memoriu la aceeași Autoritate a Fondului de Mediu cu
propunerea de a fi de acord cu darea în subantrepriză a lucrării iar în caz contrar,să fie prelungit termenul de
execuție cu 3 ani și să fie scoasă la licitație diferența de lucrări de executat.
Domnul Lucaciu Florian:în proiectul de canalizare este inclus și satul Chiraleu?
Domnul primar:satul Chiraleu nu este inclus în proiectul în derulare.
Domnul președinte de ședință:
Dacă mai sunt întrebări sau alte discuții?
Constat că nu sunt, astfel că supun la vot proiectul de hotărâre așa cum ne-a fost
prezentat.
Se înregistrează 11 voturi “pentru”,adoptându-se Hotărârea nr.25 din 22 mai 2018
privind acordul referitor la încheierea de contracte de subantrepriză pentru finalizarea lucrărilor de
“Realizare rețea de canalizare și stație de epurare în comuna Chișlaz” contractate de S.C.MARCONST
S.R.L.-societate în insolvență,care face parte integrantă din prezentul proces verbal.
Punctul 2:
Proiect de hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului local al comunei
Chișlaz nr.66 din 19 decembrie 2017 privind implementarea proiectului “Achiziționare utilaj în comuna
Chișlaz,județul Bihor” .
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:în urma verificării proiectului de către A.F.I.R.Satu Mare s-a solicitat
revizuirea caracteristicilor tehnice ale obiectivului de investiții care au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului
local nr.66 din 19 decembrie 2017.
Domnul președinte de ședință:
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.26 din
22 mai 2018 cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului local al comunei Chișlaz nr.66 din 19
decembrie 2017 privind implementarea proiectului “Achiziționare utilaj în comuna Chișlaz,județul
Bihor”care face parte integrantă din prezentul proces verbal.
Punctul 3:
Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții.
Domnul președinte de ședință:există și raportul compartimentului de resort și al
comisiei de specialitate ,aveți cuvântul pentru discuții.
Domnul secretar: așa cum v-am anunțat în ședința din luna aprilie,am solicitat avizul
Agenției Naționale a Funcționarilor Publici ca urmare a înființării compartimentului pentru administrarea și
exploatarea domeniului public și privat de interes local iar pentru a ne încadra în numărul maxim de
posturi,am propus desființarea a 3 funcții publice vacante și înființarea a 3 posturi de muncitori. Am primit
avizul favorabil al A.N.F.P.,motiv pentru care solicităm modificarea organigramei și a statului de funcții
conform propunerilor .
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Domnul președinte de ședință:dacă mai sunt alte 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.27 din
22 mai 2018 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții,care face parte integrantă din
prezentul proces verbal.
Punctul 4:
Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și
personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei.
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: nu se modifică nimic în ceea ce privește nivelul salariilor,rămân
aceeași coeficienți de multiplicare a salariului minim brut pe țară în vigoare pe care i-ați aprobat în luna iulie a
anului 2017,doar că vom înscrie și valorile în lei ale salariilor brute în anexele la hotărâre,pe lângă
coeficienți.Singura modificare pe care o propunem este cea de majorare a îndemnizației d-voastră de
ședință,de la 7 % la 10 %.
Domnul președinte de ședință:dacă mai aveți întrebări sau propuneri?
Dacă nu sunt,supun votului d-voastră proiectul de hotărâre .
Cine este pentru?
11 consilieri din cei 11 prezenți votează “pentru” , astfel că se adoptă Hotărârea
nr.28 din 22 mai 2018 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul
contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Chișlaz ,care face parte
integrantă din prezentul proces verbal.
Punctul 5:
Aprobarea Caietului de sarcini pentru achiziționarea unui tocător pentru defrișare vegetație.
Domnul președinte de ședință:au fost întocmite și rapoartele de avizare favorabile ale
compartimentului de resort și comisiei de specialitate a consiliului ,aveți cuvântul pentru discuții.
Domnul primar:după cum cunoașteți,în ședința anterioară am aprobat în principiu
achiziționarea unui tocător de vegetație urmând ca în urma discuțiilor să stabilim în concret de ce fel de utilaj
avem nevoie.Drept urmare,vă prezentăm caracteristicele tehnice pe care dorim să le îndeplinească respectivul
utilaj și vă rugăm să le aprobați.
Domnul președinte de ședință:dacă nu sunt discuții,supun votului d-voastră proiectul
de hotărâre așa cum ne-a fost transmis.
Cine este pentru?
Toți cei 11 consilieri prezenți votează „pentru”,adoptându-se Hotărârea nr.29 din 22
mai 2018 privind aprobarea caietului de sarcini pentru achiziționarea unui tocător pentru defrișare
vegetație,care face parte integrantă din prezentul proces verbal.
Punctul 6:
Diverse.
Domnul presedinte de ședință:
Aveți cuvântul pentru discuții.
Domnul Ardelean Ioan Mircea: mistreții fac din nou pagube la culturi,ca în fiecare an
de altfel,ce se poate face ?
Domnul Radu Ban: conform legii,proprietarii de terenuri sunt obligați să asigure paza
culturilor.
Dl.Bezi George: care este stadiul proiectului drumului de legătură cu Tăuteul? De
asemenea, a mai fost întocmit un proiect pentru asfaltarea drumurilor din comună,în ce stadiu se află?
Dl.primar:s-a încheiat licitația pentru execuția proiectului la drum dar au fost depuse
contestații și până la finalizarea acestora nu se pot începe lucrările.În ceea ce privește cel de-al doilea
proiect,a fost respins pentru că nu a îndeplinit numărul de puncte pentru a fi eligibil.
Dl.Horgoș Viorel prezintă o informare referitoare la organizarea CENTENARULUI în 3

comuna Chișlaz.

Dl.primar:eu mă așteptam să veniți cu un calendar al acțiunilor pe care le veți organiza
cu ocazia Centenarului.În satul Mișca va fi organizată o tabără în cadrul căreia mai mulți tineri vor picta
peisaje din comuna noastră iar picturile vor fi expuse la muzeul din Mișca, apoi la căminul cultural din
Chișlaz,iar ulterior în cadrul câtorva expoziții din județ.Vă rog să veniți cu lucruri concrete până la prima
rectificare bugetară,să vă decideți unde organizați zilele comunei sau ale satului,să nu ajungeți în situația
din anul trecut.
Domnul Horgoș:aș dori să aveți în vedere cele prezentate în informarea pe care am
depus-o și în scris și să inițiați o rectificare bugetară pentru a asigura sumele necesare atât pentru organizarea
manifestărilor ocazionate de celebrarea Centenarului cât și de organizarea zilelor satului.
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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