
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CHISLAZ

PROCES – VERBAL

                                         Încheiat azi,26 septembrie 2016,la sediul Consiliului local,cu ocazia şedinţei 
ordinare a Consiliului local.
                                         Prezenţi :  13 consilieri locali:Molnar Eva Annamaria,Gal Eugenia,Ban Radu,Bezi 
George Dorin,Horgos Viorel, Lucaciu Florian, Ardelean Ioan Mircea, Duca Elisabeta, Kovacs Edit, Bertalan 
Layos,Lazăr Traian, Demjen Gavril şi domnul Chis Ioan Marinel.
                                         Dl.Kosztandi Mihai,primarul comunei,deschide şedinţa arătând că a fost convocată 
în scris, prin Dispozitia nr.56/20 septembrie 2016.
                                         Se dă cuvântul pentru a se face propuneri în vederea alegerii preşedintelui de 
şedinţă.
                                         Domnul Bertalan Layos  propune alegerea domnului  Demjen Gavril ca preşedinte 
de şedinţă,  iar dl. Ardelean Ioan Mircea propune alegerea domnului Bezi George Dorin.
                                         Se supun la vot  propunerile.
                                         Propunerea alegerii domnului Demjen Gavril este aprobată cu 8 voturi 
“pentru”,adoptându-se Hotărârea nr.22 din 26   septembrie 2016 privind alegerea domnului DEMJEN 
GAVRIL  ca preşedinte de şedinţă.
                                         Secretarul comunei supune aprobării procesul verbal al sedinţei Consiliului local din
data de 20 iulie 2016, care este aprobat cu 13 voturi “pentru”, adoptând Hotărârea nr. 23 din 26 septembrie 
2016, care face parte integrantă din prezentul proces verbal.
                                        Domnul primar propune modificarea ordinii de zi prin introducerea Proiectului de 
hotărâre privind stabilirea cotei autorităţii publice locale aplicabilă pentru titularii de contracte care au împlinit
vârsta de 35  de ani , la  valoarea de înlocuire a locuinţei , valabilă până la data de 31.12.2016 precum şi 
aprobarea contractului cadru de închiriere pentru suprafeţe locative cu destinaţia de locuinţe ANL.
                                        Dl.Chis Ioan Marinel solicită excluderea de pe ordinea  de zi a Proiectului de 
hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului local cu nr.32 din 13 aprilie 2016 privind aprobarea înfiin ării ț
societă ii VAMOSLAZ TRAVEL S.R.L.ț
                                        Doamna Gal Eugenia- nu suntem de acord cu închiderea strandului şi solicităm 
excluderea de pe ordinea de zi.
                                        Domnul Lucaciu Florian: trebuie să ne documentăm şi să vedem posibilităţile.
                                        Domnul primar explică situaţia, arătând adresa Instituţiei Prefectului cu nr.4180 din 
30 aug.2016 prin care se solicită revocarea HCL nr.32/2016.
                                        Domnul preşedinte de şedinţă  supune la vot aprobarea ordinii de zi cu modificările 
propuse de către domnul primar.
                                        1.Proiect de hotărâre privind stabilirea cotei autorităţii publice locale aplicabilă pentru 
titularii de contracte care au împlinit vârsta de 35  de ani , la  valoarea de înlocuire a locuinţei , valabilă până la 
data de 31.12.2016 precum şi aprobarea contractului cadru de închiriere pentru suprafeţe locative cu destinaţia 
de locuinţe ANL.
                                       2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local i validarea modificărilor ș
bugetului local aprobate prin Dispozi ia Primarului comunei cu nr.53/9 septembrie 2016. Iniţiator:dl ț
Kosztandi Mihai, primarul comunei.
                                       3.Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei locale de avizare a cererilor de 
organizare a adunărilor publice în comuna  Chi laz.Ini iator:dl.Kosztandi Mihai,primarul comunei.ș ț
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                                       4.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentan ilor Consiliului local în Consiliileț
de administra ie ale colilor gimnaziale din comuna Chi laz.Ini iator:dl.Kosztandi Mihai,primar.ț ș ș ț
                                       5.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentan ilor Consiliului local în Comisiileț
de concurs pentru ocuparea func iilor de director din colile gimnaziale din comună.Ini iator:dl.Kosztandi ț ș ț
Mihai,primar.
                                       6.Proiect de hotărâre privind desemnarea consilierilor locali pentru a participa la 
adunările ce se vor convoca de către primarul  comunei în vederea alegerii delega ilor ț
săte ti.Ini iator:dl.Kosztandi Mihai,primar.ș ț
                                       7.Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului local cu nr.32 din 13 
aprilie 2016 privind aprobarea înfiin ării societă ii VAMOSLAZ TRAVEL S.R.L.Ini iator:dl.Kosztandi ț ț ț
Mihai,primar.
                                       8.Proiect de hotărâre privind aprobarea documenta iei „Plan Urbanistic Zonal-ț
Construire locuin ă familială i anexă P” în localitatea Sărsig,comuna Chi laz.  Ini iator:dl.Kosztandi ț ș ș ț
Mihai,primar.
                                       9.Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat 
al comunei precum i a desfiin ării unor imobile-clădiri,situate în localitatea Mi ca,număr cadastral ș ț ș
51908.Ini iator:dl.Kosztandi Mihai,primar.ț
                                    10.Proiect de hotărâre privind aprobarea afectării domeniului public al comunei 
CHI LAZ în vederea realizării proiectului „Schimbare conductoare LEA JT în localitatea Săsig de către Ș
S.C.ELM ELECTROMONTAJ CLUJ”.Ini iator:dl.Kosztandi Mihai,primar.ț
                                    11.Diverse.
                                     Ordinea de zi este aprobată cu 13  voturi”pentru” cu modificările propuse,adoptându-se
Hotărârea nr.24 din 26 septembrie 2016,care face parte integrantă din prezentul proces verbal.
                                     Domnul Demjen Gavril, preşedinte de şedinţă:
                                     Se trece la punctul 1 al ordinii de zi:
                                     Proiect de hotărâre privind  stabilirea cotei autorităţii publice locale aplicabilă pentru 
titularii de contracte care au împlinit vârsta de 35  de ani , la  valoarea de înlocuire a locuinţei , valabilă până la 
data de 31.12.2016 precum şi aprobarea contractului cadru de închiriere pentru suprafeţe locative cu destinaţia 
de locuinţe ANL.
                                     Ave i cuvântul pentru discu ii.ț ț
                                     Domnul primar: până în prezent chiria a fost semnificativă dar anul asta au expirat 
contractele de închiriere, s-a modificat legislatia şi trebuie revizuite contractele. Sunt niste criterii după care se 
calculeaza chiriile, coeficientul nostru este 0,80 eu/mp.
                                     Domnul pre edinte de edin ă:dacă ave i întrebări?ș ș ț ț
                                     Dacă nu sunt,supun votului d-voastră proiectul de hotărâre  privind stabilirea cotei 
autorităţii publice locale aplicabilă pentru titularii de contracte care au împlinit vârsta de 35  de ani , la  
valoarea de înlocuire a locuinţei , valabilă până la data de 31.12.2016 precum şi aprobarea contractului cadru 
de închiriere pentru suprafeţe locative cu destinaţia de locuinţe ANL
                                     Cine este pentru?
                                     To i cei 13 consilieri prezen i votează „pentru”,adoptându-se ț ț Hotărârea nr.25 din 26 
septembrie 2016 privind stabilirea cotei autorităţii publice locale aplicabilă pentru titularii de contracte
care au împlinit vârsta de 35  de ani , la  valoarea de înlocuire a locuinţei , valabilă până la data de 
31.12.2016 precum şi aprobarea contractului cadru de închiriere pentru suprafeţe locative cu destinaţia 
de locuinţe ANL.

                                      Punctul 2:
                                      Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local i validarea modificărilor ș
bugetului local aprobate prin Dispozi ia Primarului comunei cu nr.53/9 septembrie 2016.ț
                                      Domnul pre edinte de edin ă:au fost întocmite i rapoartele de avizare favorabile ale ș ș ț ș
comisiilor de specialitate ale consiliului local precum i raportul de specialitate al compartimentului de resort.ș
                                      Ave i cuvântul pentru discu ii.ț ț
                                      Domnul primar explică situaţia, arătând modificările intervenite la bugetul iniţial.
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                             Domnul Bertalan Layos: modificările vor fi cuprinse pe trim IV?
                             Doamna Dintea Doina, referent contabil, prezintă detaliat modificările.
                             Domnul Bezi George Dorin: ce s-a lucrat cu buldoexcavatorul?
                             Dl. Kosztandi Mihai, primarul comunei prezintă lucrările făcute în comună cu 
buldoexcavatorul, pentru care s-a consumat combustibil.
                             Domnul preşedinte de şedinţă:Dacă mai aveţi înrebări?
                             Domnul Lucaciu Florian:În localitatea Chiraleu există un şanţ care ar trebui curăţat cu 
buldoexcavatorul.
                             Domnul preşedinte de şedinţă:
                             Dacă nu mai sunt,supun votului d-voastră proiectul de hotărâre privind rectificarea 
bugetului local i validarea modificărilor bugetului local aprobate prin Dispozi ia Primarului comunei cu ș ț
nr.53/9 septembrie 2016.
                            Cine este pentru?
                            To i cei pe 13 consilieri prezen i votează „pentru”,adoptându-se ț ț Hotărârea nr.26 din 26 
septembrie 2016 privind rectificarea bugetului local i validarea modificărilor bugetului local aprobate ș
prin Dispozi ia Primarului comunei cu nr.53/9 septembrie 2016.ț

                            Punctul 3:
                            Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei locale de avizare a cererilor de organizare a 
adunărilor publice în comuna  Chi laz.Ini iator:dl.Kosztandi Mihai,primarul comunei.ș ț
                            Domnul pre edinte de edin ă:au fost întocmite i rapoartele de avizare favorabile ale ș ș ț ș
comisiilor de specialitate ale consiliului local precum i raportul de specialitate al compartimentului de resort.ș
                            Domnul pre edinte de edin ă:dacă ave i întrebări?ș ș ț ț
                            Dacă nu sunt,supun votului d-voastră proiectul de hotărâre prezentate de domnul primar.
                            Cine este pentru?
                            To i cei 13 consilieri prezen i votează „pentru”,adoptându-se ț ț Hotărârea nr.27 din 26 
septembrie 2016 privind constituirea comisiei locale de avizare a cererilor de organizare a adunărilor 
publice în comuna  Chi laz.ș

                            Punctul 4:
                            Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentan ilor Consiliului local în Consiliile de ț
administra ie ale colilor gimnaziale din comuna Chi laz.ț ș ș
                            Domnul pre edinte de edin ă:au fost întocmite i rapoartele de avizare favorabile ale ș ș ț ș
comisiilor de specialitate ale consiliului local precum i raportul de specialitate al compartimentului de resort.ș
                            Ave i cuvântul pentru discu ii.ț ț
                            Domnul pre edinte de edin ă:dacă ave i întrebări?ș ș ț ț
                            Dacă nu sunt,supun votului d-voastră proiectul de hotărâre privind desemnarea 
reprezentan ilor Consiliului local în Consiliile de administra ie ale colilor gimnaziale din comuna Chi laz.ț ț ș ș
                            Cine este pentru?
                            Toţi 13 consilieri în funcţie votează “pentru”, astfel se aprobă Hotărârea nr.28 din  26 
septembrie 2016 privind desemnarea reprezentan ilor Consiliului local în Consiliile de administra ie aleț ț
colilor gimnaziale din comuna Chi laz.ș ș

                           Punctul 5:
                           Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentan ilor Consiliului local în  Comisiile de ț
concurs pentru ocuparea func iilor de director din colile gimnaziale din comună.ț ș
                           Domnul pre edinte de edin ă:au fost întocmite i rapoartele de avizare favorabile ale ș ș ț ș
comisiilor de specialitate ale consiliului local precum i raportul de specialitate al compartimentului de resort.ș
                           Ave i cuvântul pentru discu ii.ț ț
                           Doamna Gal Eugenia: Candidaţii trebuie să susţină planul managerial în faţa consiliului 
local.
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                             Domnul primar citeste art. 11 din Ordinul MENCS nr. 5080/2016 pentru aprobarea 
Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director 
adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar.
                             Domnul pre edinte de edin ă:dacă ave i alte întrebări?ș ș ț ț
                             Dacă nu sunt,supun votului d-voastră proiectul de hotărâre prezentate de domnul primar.
                             Cine este pentru?
                             To i cei 13 consilieri prezen i votează „pentru”,adoptându-se ț ț Hotărârea nr.29 din 26 
septembrie 2016 privind desemnarea reprezentan ilor Consiliului local în Comisiile de concurs pentru ț
ocuparea func iilor de director din colile gimnaziale din comunăț ș

                             Punctul 6:
                             Proiect de hotărâre privind desemnarea consilierilor locali pentru a participa la adunările ce 
se vor convoca de către primarul  comunei în vederea alegerii delega ilor săte ti.ț ș
                             Domnul pre edinte de edin ă:au fost întocmite i rapoartele de avizare favorabile ale ș ș ț ș
comisiilor de specialitate ale consiliului local precum i raportul de specialitate al compartimentului de resort.ș
                             Ave i cuvântul pentru discu ii.ț ț
                             Domnul primar: am propus pe domnul Ardelean Ioan Mircea si pe domnul Lazăr Traian.
                             Domnul pre edinte de edin ă:dacă ave i întrebări?ș ș ț ț
                             Dacă nu sunt,supun votului d-voastră proiectul de hotărâre  privind desemnarea consilierilor
locali pentru a participa la adunările ce se vor convoca de către primarul  comunei în vederea alegerii 
delega ilor săte ti.ț ș
                            Cine este pentru?
                            To i cei 13 consilieri prezen i votează „pentru”,adoptându-se ț ț Hotărârea nr.30 din 26 
septembrie 2016 privind desemnarea consilierilor locali pentru a participa la adunările ce se vor 
convoca de către primarul  comunei în vederea alegerii delega ilor săte ti.ț ș

                            Punctul 7:
                            Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului local cu nr.32 din 13 aprilie 2016 
privind aprobarea înfiin ării societă ii VAMOSLAZ TRAVEL S.R.L.ț ț
                            Domnul pre edinte de edin ă:au fost întocmite i rapoartele de avizare favorabile ale ș ș ț ș
comisiilor de specialitate ale consiliului local precum i raportul de specialitate al compartimentului de resort.ș
                            Ave i cuvântul pentru discu ii.ț ț
                            Domnul Bertalan Layos propune amânarea luării deciziei pentru şedinta următoare.
                            Domnul pre edinte de edin ă:dacă ave i alte întrebări, propuneri?ș ș ț ț
                            Dacă nu sunt,supun amânarea votului d-voastră proiectul de hotărâre cu propunerile 
prezentate.
                            Cine este pentru?
                            To i cei 13 consilieri prezen i votează „pentru”,adoptându-se ț ț Hotărârea nr.31 din 26 
septembrie 2016 privind  amânarea votării Proiectului de hotărâre cu privire la revocarea Hotărârii 
Consiliului local cu nr.32 din 13 aprilie 2016 privind aprobarea înfiin ării societă ii VAMOSLAZ ț ț
TRAVEL S.R.L

                            Punctul 8:
                            Proiect de hotărâre privind aprobarea documenta iei „Plan Urbanistic Zonal-Construire ț
locuin ă familială i anexă P” în localitatea Sărsig,comuna Chi laz.ț ș ș
                            Domnul pre edinte de edin ă:au fost întocmite i rapoartele de avizare favorabile ale ș ș ț ș
comisiilor de specialitate ale consiliului local precum i raportul de specialitate al compartimentului de resort.ș
                            Ave i cuvântul pentru discu ii.ț ț
                            Domnul pre edinte de edin ă:dacă ave i întrebări?ș ș ț ț
                            Dacă nu sunt,supun votului d-voastră proiectul de hotărâre  privind aprobarea documenta iei ț
„Plan Urbanistic Zonal-Construire locuin ă familială i anexă P” în localitatea Sărsig,comuna Chi laz.ț ș ș
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                            Cine este pentru?
                            To i cei 13 consilieri prezen i votează „pentru”,adoptându-se ț ț Hotărârea nr.32 din 26 
septembrie 2016 privind aprobarea documenta iei „Plan Urbanistic Zonal-Construire locuin ă familialăț ț
i anexă P” în localitatea Sărsig,comuna Chi laz.ș ș

                            Punctul 9:
                            Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al 
comunei precum i a desfiin ării unor imobile-clădiri,situate în localitatea Mi ca,număr cadastral 51908.ș ț ș
                            Domnul pre edinte de edin ă:au fost întocmite i rapoartele de avizare favorabile ale ș ș ț ș
comisiilor de specialitate ale consiliului local precum i raportul de specialitate al compartimentului de resort.ș
                            Domnul primar prezintă situaţia clădirii precum şi necesitatea aprobării proiectul de hotărâre
privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al comunei precum i a desfiin ării unor ș ț
imobile-clădiri,situate în localitatea Mi ca,ș
                            Ave i cuvântul pentru discu ii.ț ț
                            Domnul pre edinte de edin ă:dacă ave i întrebări?ș ș ț ț
                            Dacă nu sunt,supun votului d-voastră proiectul de hotărâre  privind aprobarea trecerii din 
domeniul public în domeniul privat al comunei precum i a desfiin ării unor imobile-clădiri,situate în ș ț
localitatea Mi ca,număr cadastral 51908.ș
                            Cine este pentru?
                            Din 13 consilieri prezenţi, 9 votează “pentru”, iar 4 se abţin astfel că se adoptă Hotărârea 
nr.33 din 26 septembrie 2016 privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al 
comunei precum i a desfiin ării unor imobile-clădiri,situate în localitatea Mi ca,număr cadastral ș ț ș
51908.

                            Punctul 10:
                            Proiect de hotărâre privind aprobarea afectării domeniului public al comunei CHI LAZ în Ș
vederea realizării proiectului „Schimbare conductoare LEA JT în localitatea Săsig de către S.C.ELM 
ELECTROMONTAJ CLUJ.
                            Domnul pre edinte de edin ă:au fost întocmite i rapoartele de avizare favorabile ale ș ș ț ș
comisiilor de specialitate ale consiliului local precum i raportul de specialitate al compartimentului de resorș
                            Domnul pre edinte de edin ă:dacă ave i întrebări?ș ș ț ț
                            Dacă nu sunt,supun votului d-voastră proiectul de hotărâre  privind aprobarea afectării 
domeniului public al comunei CHI LAZ în vederea realizării proiectului „Schimbare conductoare LEA JT în Ș
localitatea Săsig de către S.C.ELM ELECTROMONTAJ CLUJ.
                            Cine este pentru?
                            To i cei 13 consilieri prezen i votează „pentru”,adoptându-se ț ț Hotărârea nr.34 din 26 
septembrie 2016 privind aprobarea afectării domeniului public al comunei CHI LAZ în vederea Ș
realizării proiectului „Schimbare conductoare LEA JT în localitatea Săsig de către S.C.ELM 
ELECTROMONTAJ CLUJ.

                            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,
                                 Demjen Gavril                                                             Ioan Tiriteu
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