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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CHISLAZ 
 
 
 
 
 
 
 

PROCES – VERBAL 
 
                                         Încheiat azi,28 februarie 2018,la sediul Consiliului local,cu ocazia şedinţei ordinare 
a Consiliului local. 
                                         Prezenţi :  12 consilieri locali:Molnar Eva Annamaria,Gal Eugenia,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: domnul Bezi George Dorin. 
                                         Dl.Kosztandi Mihai,primarul comunei,deschide şedinţa arătând că a fost convocată 
în scris, prin Dispozitia nr.62/22  februarie 2018 și solicită propuneri pentru alegerea președintelui de ședință. 
                                         Domnul Bertalan Layos propune alegerea domnului Demjen Gavril pentru trei luni. 
                                         Propunerea este supusă votului și aprobată cu 12 voturi “pentru”,adoptându-se 
Hotărârea nr.1 din 28 februarie 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 19 decembrie 2017. 
                                         Procesul verbal  este aprobat cu 12 voturi “pentru”, adoptând Hotărârea nr. 2 din 
28 februarie 2018, care face parte integrantă din prezentul proces verbal.    
                                         Domnul președinte de ședință: supun la vot ordinea de zi propusă de domnul primar 
:                        
                                         1.Proiect de hotărâre privind indexarea cu indicele de inflație al anului 2017 a 
 nivelului impozitelor și taxelor locale precum și a superficiilor,redevențelor și chiriilor din contractele ce  
au ca obiect bunuri aparținând comunei Chișlaz. 
                                        2.Proiect de hotărâre privind modificarea contribuției lunare reprezentând 
 obligația financiară rezultată din funcționarea compartimentului de audit public intern la nivelul filialei Bihor 
 a Asociației Comunelor din România . 
                                        3.Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru utilizarea Ștrandului termal  
din Chișlaz. 
                                        4.Proiect de hotărâre privind  stabilirea tarifelor pentru închirierea căminelor culturale. 
                                        5.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune al Serviciului  
Public de Asistență Socială privind serviciile sociale pe anul 2018. 
                                        6.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 2018. 
                                       7.Proiect de hotărâre privind  constituirea Comitetului pentru aniversarea 
 Centenarului României (1918-2018) și a Primului Război Mondial. 
                                        8.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare 
 a imobilului cu propunere de dezlipire a terenului identificat cu nr.cadastral 50688 în două loturi, 
reprezentând teren proprietate publică a comunei Chișlaz,respectiv pentru aprobarea Planului de amplasament 
și delimitare a imobilului cu suprafața de 12606 mp și înscrierea acestei suprafețe în domeniul public al  
comunei Chișlaz cu destinația-drum public. 
                                       9.Proiect de hotărâre privind concesionarea unui spațiu cu destinația de cabinet medical,situat  
în localitatea Mișca,nr.380,comuna Chișlaz. 
                                     10.Proiectul bugetului local pentru anul 2018. 
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                                     11.Diverse. 
                             

                                
                                       Ordinea de zi este aprobată cu 12  voturi”pentru” ,adoptându-se Hotărârea nr.3 din 

28 februarie  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 indexarea cu indicele de inflație al anului 2017 a 
 nivelului impozitelor și taxelor locale precum și a superficiilor,redevențelor și chiriilor din contractele ce  
au ca obiect bunuri aparținând comunei Chișlaz. 
                                        Proiectul este însoțit de raportul de specialitate și raportul de avizare al comisiei de 
specialitate. 
                                        Aveți cuvântul pentru discuții.                                                                                  
                                        Domnul președinte de ședință: 
                                        Constat că nu sunt, astfel că supun la vot  proiectul de hotărâre așa cum ne-a fost 
prezentat. 
                                      Se înregistrează 12 voturi “pentru”,adoptându-se Hotărârea nr.4 din 28 februarie 

2018  privind indexarea cu indicele de inflație al anului 2017 a nivelului impozitelor și taxelor locale 
precum și a superficiilor,redevențelor și chiriilor din contractele ce au ca obiect bunuri aparținând 
comunei Chișlaz,care face parte integrantă din prezentul proces verbal. 
                                      Punctul 2:  
                                      2.Proiect de hotărâre privind modificarea contribuției lunare reprezentând 
 obligația financiară rezultată din funcționarea compartimentului de audit public intern la nivelul filialei Bihor 
 a Asociației Comunelor din România . 
                                      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 nu   sunt  discuții ,supun votului d-voastră proiectul de hotărâre . 
                                      Cine este pentru? 
                                      Toți cei pe 12 consilieri prezenți votează „pentru”,adoptându-se  
Hotărârea nr.5 din 28 februarie 2018 privind modificarea contribuției lunare reprezentând obligația  
financiară rezutată din funcționarea compartimentului de audit public intern la nivelul filiale Bihor  
a Asociației Comunelor din România,care face parte intergrantă din prezentul proces verbal. 
                                      Punctul 3: 
                                      3.Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru utilizarea Ștrandului termal  
din Chișlaz. 
                                      Domnul președinte de ședință:există și raportul compartimentului de resort și al 
comisiei de specialitate ,aveți cuvântul pentru discuții.               
                                      Domnul Chiș Ioan Marinel:consider că tarifele în vigoare pentru ștrand sunt suficiente 
și nu trebuie majorate. 
                                      Domnul Bertalan Layos,președintele comisiei economice:comisia de specialitate a 
emis aviz favorabil având în vedere creșterea cheltuielilor cu salariile și creșterea prețulului apei geotermale 
pe care o plătim la Transgex.   
                                      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? 
                                      11  consilieri din cei 12 prezenți votează “pentru” iar domnul Chiș Ioan Marinel 
votează împotrivă,adoptându-se Hotărârea nr.6 din 28 februarie 2018 privind aprobarea tarifelor pentru 
utilizarea Ștrandului termal din Chișlaz,care face parte integrantă din prezentul proces verbal.   
                                      Punctul 4: 
                                     4.Proiect de hotărâre privind  stabilirea tarifelor pentru închirierea căminelor culturale. 
                                     Domnul președinte de ședință:au fost întocmite și rapoartele de avizare favorabile ale 
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comisiilor de specialitate ale consiliului local precum și raportul de specialitate al compartimentului de resort. 
                                     Aveți cuvântul pentru discuții.       
                                     Domnul Chiș Marinel:este o propunere   de creștere prea mare a   tarifelor, de exemplu 
pentru căminul din Chișlaz de la 150 lei la 500 lei. 
                                     Domnul Lucaciu Florian:și pentru Chiraleu este un tarif prea mare pentru că nu se 
asigură nimic pentru spațiul respectiv.      
                                     Domnul primar:nu cred că sunt tarife prea mari.Clădirile trebuie 
întreținute,reparate,sunt cheltuieli de plătit.Noi am făcut niște propuneri,d-voastră votați cum considerați. 
                                     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 prezenți votează “pentru” iar domnul Chiș Ioan Marinel votează 
“împotrivă”, astfel că se adoptă Hotărârea nr.7 din  28  februarie 2018 privind stabilirea tarifelor pentru 

închirierea căminelor culturale ,care face parte integrantă din prezentul proces verbal. 
                                     Punctul 5: 
                                     Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune al Serviciului  
Public de Asistență Socială privind serviciile sociale pe anul 2018.   
                                     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 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 12 consilieri prezenți votează „pentru”,adoptându-se Hotărârea nr.8 din 28 

februarie  2018  privind aprobarea Planului anual de acțiune al Serviciului Public de Asistență Socială 
Chișlaz,care face parte integrantă din prezentul proces verbal. 
                                      Punctul 6: 
                                      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 2018. 
                                      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 Horgoș Viorel:trebuie făcut un control mai riguros al beneficiarilor de ajutor 
social pentru că unii sunt plecați la muncă în străinătate sau lucrează în alte comune dar primesc ajutor social 
din comuna Chișlaz.  De asemenea,mulți prezintă adeverințe medicale prin care sunt scutiți de a efectua orele 
de muncă la care sunt obligați.                      
                                     Domnul președinte de ședință:dacă aveți alte întrebări,propuneri,discuții?  
                                     Dacă nu sunt,supun votului d-voastră proiectul de hotărâre cu cele două propuneri ale 
domnului primar. 
                                     Cine este pentru? 
                                     Toți cei 12 consilieri prezenți votează „pentru”,adoptându-se Hotărârea nr.9 din 28 

februarie 2018 privind   aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru persoanele apte 

de muncă din familiile beneficiare de ajutor social,pentru anul 2018,care face parte integrantă din 
prezentul proces verbal. 
                                     Punctul 7: 
                                     Proiect de hotărâre privind  constituirea Comitetului pentru aniversarea 
 Centenarului României (1918-2018) și a Primului Război Mondial. 
                                     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:am participat în cursul săptămânii trecute la o ședință la Prefectura 
Bihor având ca obiect organizarea Centenarului.Ne vom implica și noi la nivel local,am înțeles că domnul 
consilier  Horgoș are un proiect în acest sens depus  la Consiliul județean pentru finanțare. 
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                                    Am propus constituirea unui comitet pentru buna organizare a manifestărilor legate de 
Centenar,dar d-voastră puteți face și alte propuneri. 
                                    Doamna Gal Eugenia:noi ne-am și ales președintele comitetului,pe domnul Horgoș 
Viorel. 
                                    Domnul președinte de ședință: 
                                    Dacă mai aveți alte întrebări sau propuneri?  
                                    Constat că nu sunt, așa că supun votului proiectul de hotărâre.  
                                    Cine este pentru? 
                                    Toți cei 12 consilieri prezenți votează „pentru”,adoptându-se Hotărârea nr.10 din 28 

februarie 2018 privind constituirea Comitetului pentru aniversarea Centenarului României(1918-2018) 

și a Primului Război Mondial,care face parte integrantă din prezentul proces verbal.     
                                    Punctul 8:  
                                    Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare 
a imobilului cu propunere de dezlipire a terenului identificat cu nr.cadastral 50688 în două loturi, 
reprezentând teren proprietate publică a comunei Chișlaz,respectiv pentru aprobarea Planului de amplasament 
și delimitare a imobilului cu suprafața de 12606 mp și înscrierea acestei suprafețe în domeniul public al  
comunei Chișlaz cu destinația-drum public. 
                                    Domnul președinte:s-au întocmit și rapoartele de avizare necesare,aveți cuvântul pentru  
discuții. 
                                    Domnul primar:este vorba despre terenul pe care va fi amplasată stația de epurare din  
cadrul proiectului de canalizare;trebuie făcut  un schimb de teren pentru  1000 mp cu Școala din Chișlaz 
pentru suprafața respectivă astfel că se vor constitui două loturi.De asemenea,este necesară cadastrarea drumului 
de acces care este drum public dar pentru care nu există coală CF. 
                                    Dl.președinte de ședință:dacă mai aveți întrebări? 
                                    Constat că nu sunt, așa că supun votului d-voastră proiectul de hotărâre așa cum ne-a fost  
transmis. 
                                    Cine este pentru? 
                                    12 consilieri prezenți votează “pentru”,adoptându-se Hotărârea nr.11 din 28 februarie 2018  
privind aprobarea  Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu propunere de dezlipire a terenului  
identificat cu nr.cadastral 50688 în două loturi,reprezentând teren proprietate publică a comunei Chișlaz, 
respectiv pentru aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 12606 mp și  
înscrierea acestei suprafețe în domeniul public al comunei Chișlaz cu destinația-drum public,care face parte  
integrantă din prezentul proces verbal. 
                                   Punctul 9: 
                                   Proiect de hotărâre privind concesionarea unui spațiu cu destinația de cabinet medical,situat  
în localitatea Mișca,nr.380,comuna Chișlaz. 
                                   Domnul președinte de ședință: 
                                   Dau cuvântul pentru discuții. 
                                   Domnul secretar:în vederea clarificării situației juridice a spațiilor din fostul Dispensar 
medical din Mișca,am solicitat Direcției de Sănătate Publică Bihor actul de înființare a centrului de 
permanență medicală,aceasta fiind instituția cu competențe în materia înființării acestor centre.Există un Ordin 
al Ministerului Sănătății cu nr.697/2011 privind înființarea centrelor de permanență medicală care stabilește și 
modul de finanțare și plată a gărzilor,în funcție de contractul privind spațiul care a stat la baza înființării 
centrului.De asemenea,vom solicita informații și Casei Județene de Sănătate Bihor,cea care finanțează centrele 
de permanență.După primirea tuturor informațiilor pe care le-am solicitat,vă vom aduce la cunoștință cele 
constatate. 
                                    Domnul primar:cu alte cuvinte,dorim să aflăm dacă avem obligația de a asigura 
cheltuielile pentru întreținerea centrului de permanență ,adică lemne de foc,reparații,iluminat,personal de 
serviciu,etc.sau această obligație revine medicilor care au constituit centrul de permanență.                              
                                    Doamna Duca Elisabeta:propun să fie reparat și amenajat corespunzător pentru a primi 
avizele necesare și cabinetul de stomatologie,cu atât mai mult cu cât s-au făcut reparații și pentru celelalte 
spații iar în comună este nevoie de cabinet  stomatologic. 
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                                     Domnul președinte de ședință: 
                             Dacă aveți întrebări,propuneri sau alte discuții? 
                             Având în vedere că nu sunt,supun votului d-voastră proiectul de hotărâre. 
                             Cine este pentru? 
                             Cu 12 voturi “pentru” din numărul total de 12 consilieri locali prezenți,se adoptă Hotărârea 
nr.12 din 28 februarie 2018 privind concesionarea unui spațiu cu destinația de cabinet medical,situat în 
localitatea Mișca,nr.380,comuna Chișlaz,care face parte integrantă din prezentul proces verbal. 
                             Punctul 10: 
                             Proiectul bugetului local pentru anul 2018. 
                             Domnul primar:având în vedere că bugetul dar și celelalte materiale le-am  discutat în 
comisiile de specialitate timp de aproape 6 ore,vă rog să nu repetăm aceleași discuții și să nu faceți propuneri 
care nu au sustenabilitate financiară. 
                             Domnul președinte de ședință: 
                             Cu precizarea că sunt de acord cu cele spuse de dl.primar,aveți cuvântul pentru discuții. 
                             Domnul Horgoș Viorel:propun doar ca sumele de la capitolul cultură pentru organizarea 
zilelor satelor să fie prevăzute în buget pentru trimestrul II al anului și să fie defalcate.Solicit aceasta pentru a 
lua măsurile organizatorice necesare din vreme și a nu repeta organizarea de anul trecut de la ziua 
comunei;poate este nevoie să încheiem antecontracte,etc. 
                             Domnul primar:sunt de acord,dar trebuie să cunoaștem și ce sume vom primi pentru 
organizarea Centenarului . 
                             Domnul Bertalan:propun ca suma de 35 mii lei să fie defalcată,să știm pe ce sume ne bazăm 
fiecare localitate iar  pentru  organizarea Centenarului să suplimentăm capitolul “Cultură” după ce vom putea 
diminua fondul de  rezervă bugetară,adică începând cu a doua parte a anului. 
                             Domnul Chiș:ce sume s-au prevăzut pentru grădinița Mișca? 
                             Domnul primar:partea de cofinanțare a proiectului,de 10 %. 
                             Domnul președinte de ședință: 
                             Dacă mai aveți întrebări sau propuneri? 
                             Constat că nu, astfel că supun votului d-voastră proiectul bugetului local pentru anul 2018. 
                             Cine este pentru? 
                             Toți cei 12 consilieri locali prezenți votează pentru,adoptându-se Hotărârea nr. 13 din 28 
februarie 2018 privind aprobarea bugetului local pe anul 2018,care face parte integrantă din prezentul 
proces verbal. 
                             Punctul 11: 
                             Diverse. 
                             Dl.presedinte de ședință: 
                             Aveți cuvântul pentru discuții. 
                             1.Domnul Lucaciu Florian-propun că continuăm și în acest an decolmatarea canalelor din 
satul Chiraleu pentru că a fost început un lucru bun dar trebuie continuat. 
                             2.Domnul Chiș Ioan Marinel:în satul Sărsig a fost începută decolmatarea unui șanț în urmă 
cu circa 5 ani,propun să fie continuată și terminată lucrarea.De asemenea,trebuie făcute reparații la trotuarele 
din Chișlaz.Mai solicit cumpărarea de costume populare pentru copiii din Școala gimnazială din Chișlaz așa 
cum am mai discutat. 
                             Dl.primar:am avut o ședință la Marghita cu Autoritatea Teritorială de Ordine Publică în 
urma căreia am solicitat instalarea a încă 5 camere de supraveghere în satele comunei în locurile vulnerabile 
stabilite de comun acord cu poliția (intersecția Chișlaz-Mișca, la Sărsig,intrările în școlile din comună,etc.).  
În ceea ce privește reparațiile la trotuare,vom aloca sume în limita bugetului . 
                             Vă informez că am fost notificați de către RER -societatea cu care avem contract de 
salubrizare -asupra intenției acesteia de a nu mai continua contractul care expira la începutul lunii aprilie 
a.c.deoarece nu realizează profitul pe care și l-au propus la încheierea contractului.Ei ar dori să plătitm din 
bugetul local sumele pentru colectarea deșeurilor de la populație,urmând  ca ulterior să le încasăm noi de la 
populație,lucru cu care nu cred că putem fi de acord. 
                             Doamna Gal Eugenia:trebuie găsită o soluție pentru situația societății noastre 
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ECOCHIȘLAZ pentru că venituri nu aduce,producând doar cheltuieli pe care le suportăm din bugetul local. 
                             Dl.primar:cei doi oameni din această societate asigură funcționarea sistemului de apă din 
comună,sistem care funcționează foarte prost.Nu putem licenția societatea pentru furnizarea apei pentru că nu 
este potabilă conform  analizelor Direcției de Sănătate Publică.Încercăm să găsim o soluție pentru înființarea 
unui serviciu în cadrul Primăriei și suspendarea activității societății. 
                             Dl.Radu Ban: în curând o să înceapă din nou unii și alții să dea foc la vegetația de pe câmp 
și se vor produce incendii.Propun să fie avertizați în scris în special deținătorii de ovine asupra interdicției de a 
aprinde vegetația . 
                             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, 
                                  Gavril Demjen                                                             Ioan Tiriteu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


