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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CHISLAZ 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCES – VERBAL 
 
                                         Încheiat azi 18 octombrie 2018,la sediul Consiliului local,cu ocazia şedinţei ordinare 
a Consiliului local. 
                                         Prezenţi :  11 consilieri locali:Ban Radu,Horgos Viorel, Duca Elisabeta,Kovacs Edit, 
Bertalan Layos,Lazăr Traian, Demjen Gavril,Ardelean Ioan Mircea , Gal Eugenia, Chis Ioan Marinel și dna 
Molnar Eva Annamaria (cu punctul 4).Domnul Bezi George-Dorin și-a depus demisia din funcția de consilier 
local. 
                                         Absentează motivat: domnul Lucaciu Florian. 
                                         Dl.Kosztandi Mihai,primarul comunei,deschide şedinţa arătând că a fost convocată 
în scris, prin Dispozitia nr.192/12  octombrie 2018,solicitând propuneri pentru alegerea președintelui de 
ședință. 
                                         Domnul Demjen Gavril propune alegerea domnului Bertalan Layos ca președinte de 
ședință pentru 3 luni,propunerea fiind votată cu 11 voturi “pentru”,astfel că se adoptă Hotărârea nr.36 din 18 
octombrie 2018 privind alegerea domnului Bertalan Layos 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 30 iulie 2018. 
                                         Procesul verbal  este aprobat cu 11 voturi “pentru”, adoptându-se Hotărârea nr. 37 

din 18 octombrie 2018, care face parte integrantă din prezentul proces verbal.    
                                         Domnul președinte de ședință: supun votului d-voastră ordinea de zi propusă și 
 comunicată: 

1.Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local 
 al domnului Bezi George Dorin prin demisie și declararea ca vacant a unui loc de consilier în Consiliul 
 local al comunei Chișlaz. 
                                          2.Raport de specialitate privind rectificarea bugetului local. 
                                          3.Proiect de hotărâre cu privire la trecerea din domeniul privat în domeniul 
 public al comunei Chișlaz a unor imobile-construcții și terenuri. 

4.Proiect de hotărâre privind stabilirea amplasării unei stații pentru oprirea 
 vehiculelor care efectuează transport de persoane prin curse regulate și speciale. 
                                          5.Diverse. 
                                       Ordinea de zi este aprobată cu 11  voturi”pentru” ,adoptându-se Hotărârea nr.38  
din 18 octombrie  2018,care face parte integrantă din prezentul proces verbal. 
                                        Domnul Bertalan Layos, preşedinte de şedinţă: 
                                        Se trece la punctul 1 al ordinii de zi:                

1. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al 
 domnului Bezi George Dorin prin demisie și declararea ca vacant a unui loc de consilier în Consiliul local al  
comunei Chișlaz. 
                                        A fost întocmit referatul constatator al primarului și secretarului și raportul de specialitate, 
Raportul comisiei de specialitate. 
                                        Aveți cuvântul pentru discuții.         
                                        



 2 

                                      Constat că nu sunt, astfel că supun la vot  proiectul de hotărâre. 
                                      Se înregistrează 11 voturi “pentru”,adoptându-se Hotărârea nr.39 din 18 octombrie 

2018  privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Bezi George Dorin prin 
demisie și declararea ca vacant a unui loc de consilier în Consiliul local al comunei Chișlaz ,care face parte 
integrantă din prezentul proces verbal. 
                                      Punctul 2:  
                                      2.Raport de specialitate privind rectificarea bugetului local. 
                                      Domnul președinte de ședință:a fost întocmit și raportul de avizare favorabil al 
comisiei de specialitate a consiliului local . 
                                      Aveți cuvântul pentru discuții.    
                                      Domnul primar:s-au efectuat lucrări de reparații la căminul cultural din satul Sînlazăr 
dar și la sala din Chiraleu .Mai trebuie să reparăm și să construim garduri la școlile din Chișlaz și Mișca. 
De asemenea,cu acordul Consiliului judetean  schimbăm destinația sumei primite pentru electrificare la 
construcție drum spre stația de epurare. 
                                      Domnul Chiș:vă rog să aveți în vedere zugrăvirea interioară a căminului cultural din 
satul Chișlaz.Se repară gardul Școlii din Chișlaz la frontul străzii ? 
                                      Dl.Kosztandi Mihai,primarul comunei:da,vom aduce plăcile din  gardul de la Școala 
din Mișca și le vom înlocui pe cele care trebuie la Școala din Chișlaz. 
                                      Dna Gal Eugenia:adică faceți gard nou la Școala din Mișca și cu deșeurile de acolo 
vreți să reparați gardul la Școala din Chișlaz? E bătaie de joc să reparați la Școala din Chișlaz cu ce aruncați 
de la Mișca ! Chișlazul e centrul de comună,domnule primar!Solicit să se construiască gardul la frontul străzii 
școii din Chișlaz pe aceeași lungime ca și la școala din Mișca. 
                                      Domnul primar:atunci vom face 70 ml de gard în spatele școlii din Chișlaz și vom  
prevedea bani în buget și pentru construcția unui gard nou și la stradă. 
                                      Domnul primar:Parohia greco-catolică din Sînlazăr mai solicită suma de 13 mii lei 
pentru construcția monumentului dedicat Centenarului Marii Unirii din Sînlazăr,fiindu-le alocate direct 46 mii 
lei de către Consiliul judetean cu această destinație.    Eu propun ca din suma prevăzută în buget pentru culte  
să alocăm suma de 13 mii lei pentru toate cultele din satul Sînlazăr iar suma să fie repartizată parohiei greco-
catolice deoarece monumentul este al tuturor locuitorilor,indiferent de religie. 
                                      Domnul secretar:cu această sumă se rectifică bugetul local? 
                                      Domnul primar:nu,este prevăzută în bugetul aprobat la începutul anului la capitolul 
“culte.” 
                                      Domnul președinte de ședință: 
                                      Dacă mai aveți întrebări?                                 
                                      Dacă nu   sunt   ,supun votului d-voastră raportul de specialitate așa cum ne-a fost 
prezentat . 
                                      Cine este pentru? 
                                      Toți cei pe 11 consilieri prezenți votează „pentru”,adoptându-se Hotărârea nr.40 din 

18 octombrie  2018 privind rectificarea bugetului local,care face parte integrantă din prezentul proces verbal. 
                                       Punctul 3: 
                                       Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului 
cu propunere de dezlipire a terenului identificat cu nr.cadastral 50575,în două loturi,precum și trecerea din domeniul  
privat în domeniul public al comunei a un or imobile-construcții și terenuri. 
                                       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?     
                                      Domnul secretar:vă rog să observați că am propus o completare la proiectul de 
hotărâre pe care l-ați primit odată cu invitația,aveți pe masă noua variantă a proiectului de hotărâre.Este vorba 
de terenurile și clădirile primăriei și a căminului cultural din Chișlaz,pe care dorim să le trecem în domeniul 
public din  domeniul privat al comunei.De asemenea,vrem să delimităm proprietatea comunei de cea privată -
respectiv blocul de locuințe și spațiile comerciale-  care în mod greșit au fost trecute în patrimoniul comunei. 
                                      Domnul președinte de ședință: 
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                                      Dacă mai sunt întrebări?  
                                      Constat că nu sunt,așa că supun votului d-voastră proiectul de hotărâre cu modificările 
propuse. 
                                      Cine este pentru? 
                                      Toți cei 11  consilieri  prezenți votează “pentru”,adoptându-se Hotărârea nr.41  
din 18 octombrie  2018 privind  aprobarea  Planului de amplasament și delimitare a imobilului 

cu propunere de dezlipire a terenului identificat cu nr.cadastral 50575,în două loturi,precum și  
trecerea din  domeniul privat în domeniul public al comunei a unor imobile-construcții și terenuri. 
care face parte integrantă din prezentul proces verbal.   
                                     Punctul 4:    
                                     Proiect de hotărâre privind stabilirea amplasării unei stații pentru oprirea vehiculelor 
care efectuează transport de persoane prin curse regulate și speciale. 
                                     Domnul președinte de ședință: 
                                     Avem și raportul compartimentului de resort și al comisiei de specialitate,aveți 
cuvântul pentru discuții. 
                                     Constat că nu sunt așa că supun votului d-voastră proiectul de hotărâre: 
                                     Cine este pentru? 
                                     11 consilieri prezenți votează pentru,adoptându-se Hotărârea nr. 42 din 18 
octombrie 2018 privind amplasarea unei stații pentru oprirea vehiculelor care efectuează transport de 
persoane prin curse regulate și speciale,care face parte integrantă din  prezenta hotărâre.       
                                     Punctul 5:        
                                     Diverse. 
                                     Domnul presedinte de ședință: 
                                     Aveți cuvântul pentru discuții. 
                                     Domnul primar:pentru construcția monumentului dedicat Centenarului din satul 
Sînlazăr am propus alocarea sumei de 13 mii lei,așa cum am discutat la punctul 2 al ordinii de zi cu 
rectificarea bugetară,din sumele prevăzute în bugetul local pe anul în curs la capitolul “culte”, cum a solicitat 
parohia greco-catolică. 
Avem în vedere că monumentul se realizează pentru tot satul iar parohia greco-catolică este organizatoarea și 
inițiatoarea manifestărilor prilejuite de Centenar și proprietarul terenului pe care se va amplasa monmentul. 
Trebuie să fie clar că dacă în acest week-end cheltuim bani pentru zilele satului Sînlazăr,nu vom mai aloca 
alte sume la dezvelirea monumentului.Îl rog pe domnul viceprimar să asigure paza în noaptea de sâmbătă spre 
dumincă (20/21 octombrie a.c.) la scena care se amplasează în Sînlazăr,prin paznicii angajați ai primăriei.                                    
                                    Dl.Chiș:vă rog să aveți în vedere reconstrucția gardului la stradă al Școlii din Chișlaz și 
zugravirea Căminului cultural.Care este stadiul lucrării de canalizare? 
                                    Dl.primar:se va executa în continuare,problema este că banii pentru lucrările efectuate 
nu ajung la executant ci sunt reținuți de banca la care S.C.MARCONST- în faliment acuma- are datorii. 
                                    Dl.Horgoș - vă rog să dispuneți să fie transportat molozul rezultat în urma reparațiilor la 
căminul cultural din Sînlazăr. 
                                    Dna Kovacs Edit -  în satul Mișca sunt foarte mulți câini vagabonzi,am primit foarte 
multe reclamații dar am constat și personal.Vă rog să luați măsuri,oamenilor le este frică să mai meargă pe 
stradă iar copiii sunt în pericol când merg și vin de la școală. 
                                    Dl.primar:cunosc personal problema.  
Domnul viceprimar, vă rog să vă ocupați de rezolvarea acestei probleme și să mă informați . 
                                                                
                                    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                                                         Secretar, 
                                  Layos Bertalan                                                             Ioan Tiriteu 
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