
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CHIȘLAZ

PROCES – VERBAL
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                                         Încheiat azi,23 decembrie 2019,la sediul Consiliului local,cu ocazia
şedinţei extraordinare de îndată a Consiliului local.
                                         Prezenţi :  11 consilieri locali:Molnar Eva Annamaria,Kovacs Edit,Gal
Eugenia,Ban Radu,Horgos Viorel, Luca Vasile Carol,Lazăr Traian, Demjen Gavril,Ardelean Ioan
Mircea,Bertalan Layos şi domnul Chis Ioan Marinel.
                                         Absenti:doamna Duca Elisabeta i domnul Lucaciu Florian.   și domnul Lucaciu Florian.   
                                         Dl.Kosztandi Mihai,primarul comunei,deschide şedinţa arătând că a fost
convocată în scris, prin Dispozitia nr.191/23  decembrie 2019 .
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                                         Pre edinte de edin ă este domnul Bertalan Layos.și domnul Lucaciu Florian.   și domnul Lucaciu Florian.   ță este domnul Bertalan Layos.
                                         Domnul Tiriteu Ioan,secretarul comunei, supune aprobării procesul
verbal al sedinţei Consiliului local din data de 13 decembrie 2019.
                                         Procesul verbal  este aprobat cu 11 voturi “pentru”, adoptând Hotărârea
nr. 64 din 23 decembrie 2019, care face parte integrantă din prezentul proces verbal.   
                
                                         Domnul pre edinte de edin ă:și domnul Lucaciu Florian.   și domnul Lucaciu Florian.   ță este domnul Bertalan Layos.  supun la vot ordinea de zi propusă  :
                                             1.Rectificarea bugetului local.
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                                        Ordinea de zi este aprobată cu 11  voturi”pentru” ,adoptându-se 
Hotărârea nr.65 din 23  decembrie  2019,care face parte integrantă din prezentul proces verbal.
                                        Domnul Bertalan Layos, preşedinte de şedinţă:
                                        Se trece la  ordinea de zi:           
                                           1.Raport de specialitate privind rectificarea bugetului local.
                                        Avem raportul compartimentului de resort i raportul de avizare alși domnul Lucaciu Florian.   
comisiei de specialitate a consiliului local. 
                                       Ave i cuvântul pentru discu ii.   ță este domnul Bertalan Layos. ță este domnul Bertalan Layos.  
                                       Domnul primar:în cursul zilei de vineri, Guvernul României a adoptat 
Hotărârea nr.971 din 20 decembrie 2019 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă 
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bugetară la dispozi ia Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019,pentru unele unită i ță este domnul Bertalan Layos. ță este domnul Bertalan Layos.
administrativ-teritoriale,printre care i comuna Chi laz. Ca urmare a solicitării noastre transmisă și domnul Lucaciu Florian.   și domnul Lucaciu Florian.   
Prefecturii Bihor,ni s-a alocat suma de 46 mii lei pentru plata îndemniza iilor persoanelor cu ță este domnul Bertalan Layos.
handicap i a înso itorilor acestora,precum i pentru iluminat public.Acesta este motivul pentru și domnul Lucaciu Florian.   ță este domnul Bertalan Layos. și domnul Lucaciu Florian.   
care v-am convocat de îndată,pentru a face toate demersurile necesare rectificării bugetare i vă și domnul Lucaciu Florian.   
mul umesc pentru că a i răspuns convocării. ță este domnul Bertalan Layos. ță este domnul Bertalan Layos.
                     
                                        Domnul pre edinte de edin ă:și domnul Lucaciu Florian.   și domnul Lucaciu Florian.   ță este domnul Bertalan Layos.
                                        Dacă   ave i întrebări?ță este domnul Bertalan Layos.
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                       Constat că nu sunt, astfel că supun la vot  proiectul de hotărâre a a cum ne-a fostși domnul Lucaciu Florian.   
prezentat .
                       Se înregistrează  11 voturi “pentru” ,adoptându-se  Hotărârea nr.66 din  23
decembrie 2019  privind  rectificarea bugetului  local,care face parte  integrantă  din prezentul
proces verbal.
                       
                      
                           Domnul pre edinte de edin ă:ordinea de zi aprobată pentru edin a de astăzi ași domnul Lucaciu Florian.   și domnul Lucaciu Florian.   ță este domnul Bertalan Layos. și domnul Lucaciu Florian.   ță este domnul Bertalan Layos.
fost epuizată.
                           Pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.
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                              Presedinte de şedinţă                                                          Secretar general,
                                  Layos Bertalan                                                                    Ioan Tiriteu
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