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PROCES – VERBAL

                                         Încheiat azi,13 decembrie 2019,la sediul Consiliului local,cu ocazia
şedinţei ordinare a Consiliului local.
                                         Prezenţi :  12 consilieri locali:Molnar Eva Annamaria,Gal Eugenia,Ban
Radu,Horgos Viorel,  Luca Vasile Carol,  Lucaciu Florian, Bertalan Layos,Lazăr Traian, Demjen
Gavril,Ardelean  Ioan Mircea,  Duca  Elisabeta , domnul  Chis  Ioan  Marinel .Dna  Kovacs  Edit
absentează motivat.
                                         Dl.Kosztandi Mihai,primarul comunei,deschide şedinţa arătând că a fost
convocată în scris, prin Dispozitia nr.181/6 decembrie 2019 .
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                                         Domnul Kosztandi Mihai,primarul comunei:
                                        
                                         Pre edinte de edin ă este dl.Bertalan Layos.ședinte de ședință este dl.Bertalan Layos. ședinte de ședință este dl.Bertalan Layos. ță este dl.Bertalan Layos.
                                         Domnul Tiriteu Ioan,secretarul comunei, supune aprobării procesul
verbal al sedinţei Consiliului local din data de 18 noiembrie 2019.
                                         Procesul verbal  este aprobat cu 12 voturi “pentru”, adoptându-se
Hotărârea nr. 58 din 13 decembrie 2019, care face parte integrantă din prezentul proces verbal.
                
                                         Domnul pre edinte de edin ă:ședinte de ședință este dl.Bertalan Layos. ședinte de ședință este dl.Bertalan Layos. ță este dl.Bertalan Layos.  supun la vot ordinea de zi propusă  :     
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                                            1.Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a comunei Chișlaz
pentru anul școlar 2020-2021.Inițiator:dl.Kosztandi Mihai,primarul comunei.
                                             2.Proiect de hotărâre privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru
Situații de Urgență și numirea șefului serviciului.Inițiator:dl.Kosztandi Mihai,primarul comunei.
                                             3.Proiect de hotărâre privind aprobarea volumului de masă lemnoasă
care urmează a se recolta în anul 2019 din fondul forestier proprietate publică a comunei Chișlaz,
a  modului  de  valorificare  a  masei  lemnoase  precum  și  a  prețurilor  de  vânzare  a
acesteia.Inițiator:dl.Kosztandi Mihai,primarul comunei.
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                                            4.Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului
de  concesiune  a  unui  spațiu  cu  destinația  de  cabinet  medical,situat  în  localitatea
Mișca,nr.380,încheiat  cu  dr.Popoviciu  Carmen  Simona.Inițiator:dl.Kosztandi  Mihai,primarul
comunei.
                                        5.Diverse.
                  

                                        Ordinea de zi este aprobată cu 12  voturi”pentru” ,adoptându-se 
Hotărârea nr.59 din 13 decembrie  2019,care face parte integrantă din prezentul proces verbal.
                                        Domnul Bertalan Layos, preşedinte de şedinţă:
                                        Trecem la punctul 1 al ordinii de zi:
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                                        1.Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare  a comunei
Chișlaz pentru anul școlar 2020-2021.
                                       A fost întocmit i raportul de avizare al comisiei de specialitate.ședinte de ședință este dl.Bertalan Layos.
                                       Ave i cuvântul pentru discu ii.   ță este dl.Bertalan Layos. ță este dl.Bertalan Layos.  
                        Domnul primar:avem avizul conform al Inspectoratului colar jude ean. ședinte de ședință este dl.Bertalan Layos. ță este dl.Bertalan Layos.
                                                          
                        Domnul pre edinte de edin ă:ședinte de ședință este dl.Bertalan Layos. ședinte de ședință este dl.Bertalan Layos. ță este dl.Bertalan Layos.
                        Dacă ave i întrebări?ță este dl.Bertalan Layos.
                        Constat că nu sunt, astfel că supun la vot  proiectul de hotărâre a a cum ne-a fostședinte de ședință este dl.Bertalan Layos.
prezentat.

6



                         Se înregistrează 12 voturi “pentru”,adoptându-se  Hotărârea nr.60 din  13
decembrie 2019  privind aprobarea re elei colare a comunei Chi laz pentru anul colar 2020-țelei școlare a comunei Chișlaz pentru anul școlar 2020- școlare a comunei Chișlaz pentru anul școlar 2020- școlare a comunei Chișlaz pentru anul școlar 2020- școlare a comunei Chișlaz pentru anul școlar 2020-
2021 ,care face parte integrantă din prezentul proces verbal.
                          Punctul 2: 

Proiect de hotărâre privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situații de
Urgență și numirea șefului serviciului.
                          Domnul pre edinte de edin ă:a fost întocmit i raportședinte de ședință este dl.Bertalan Layos. ședinte de ședință este dl.Bertalan Layos. ță este dl.Bertalan Layos. ședinte de ședință este dl.Bertalan Layos. ul de avizare favorabil al
comisiei  de specialitate a consiliului local precum i raportul compartimentului de resortședinte de ședință este dl.Bertalan Layos. .
                          Ave i cuvântul pentru discu ii.   ță este dl.Bertalan Layos. ță este dl.Bertalan Layos.                
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                          Domnul pre edinte :dacă ave i întrebări?ședinte de ședință este dl.Bertalan Layos. ță este dl.Bertalan Layos.
Constat că nu sunt ,a a că supun votului d-voastră proiectul de hotărâre a a cumședinte de ședință este dl.Bertalan Layos. ședinte de ședință este dl.Bertalan Layos.

ne-a fost prezentat.    
                         Cine este pentru?
                         To i cei12ță este dl.Bertalan Layos.  consilieri  votează „pentru”,adoptându-se Hotărârea nr.61 din 13 decembrie
2019 privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situa ii de Urgen ăță este dl.Bertalan Layos. ță este dl.Bertalan Layos. ,care face parte integrantă din 
prezentul proces verbal.
                          Punctul 3:

Proiect de hotărâre privind aprobarea volumului de masă lemnoasă care urmează a se recolta
în anul 2019 din fondul forestier proprietate publică a comunei Chișlaz, a modului de valorificare a 
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masei lemnoase precum și a prețurilor de vânzare a acesteia.
                          Domnul pre edinte de edin ă:ședinte de ședință este dl.Bertalan Layos. ședinte de ședință este dl.Bertalan Layos. ță este dl.Bertalan Layos. există i raportul compartimentului de resort i alședinte de ședință este dl.Bertalan Layos. ședinte de ședință este dl.Bertalan Layos.
comisiei de specialitate ,ave i cuvântul pentru discu iiță este dl.Bertalan Layos. ță este dl.Bertalan Layos. .            
                          Dl.primar: pentru pădurea de la Vărzari nu am avut amenajament silvic până în
acest  an,când  a i  aprobat   sumele  necesare  pentru  acesta.În  acest  an  se  fac  doar  tăieri  deță este dl.Bertalan Layos.
igienizare,respectiv cantitatea de 14 mc de care avem nevoie la grădini a cu program prelungitță este dl.Bertalan Layos.
din  satul  Mi ca,unde  este  nevoie  de  lemn  uscat,celelalte  unită i  colare  având  combustibilulședinte de ședință este dl.Bertalan Layos. ță este dl.Bertalan Layos. ședinte de ședință este dl.Bertalan Layos.
pentru încălzire asigurat.
                          Domnul Horgo  : Ce suprafa ă s-a împădurit anul acesta în pădurea din Sânlazăr?ședinte de ședință este dl.Bertalan Layos. ță este dl.Bertalan Layos.
                          Domnul primar:în această toamnă s-a pregătit doar terenul pentru împădurire .
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                          Domnul pre edinte de edin ă:dacă  sunt  alte întrebări,propuneri sau discu ii?ședinte de ședință este dl.Bertalan Layos. ședinte de ședință este dl.Bertalan Layos. ță este dl.Bertalan Layos. ță este dl.Bertalan Layos.
                          Constat că nu sunt,a a că supun votului d-voastră proiectul de hotărâre .ședinte de ședință este dl.Bertalan Layos.
                          Cine este pentru?

Cei 12  consilieri  prezen i votează ță este dl.Bertalan Layos. “pentru” ,adoptându-se Hotărârea nr.62 din 13 
decembrie  2019 privind aprobarea volumului de masă lemnoasă care urmează a se recolta
 în anul 2019 din fondul forestier proprietate publică a comunei Chișlaz, a modului de valorifi- 
care a masei lemnoase precum și a prețurilor de vânzare a acesteia  ,care face parte integrantă 
din prezentul proces verbal.
                          Punctul 4:
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4.Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  prelungirii  duratei  contractului  de
concesiune  a  unui  spațiu  cu  destinația  de  cabinet  medical,situat  în  localitatea
Mișca,nr.380,comuna Chișlaz,încheiat cu dr.Popoviciu Carmen Simona.
                          Domnul pre edinte de edin ă:a fost întocmit i raportședinte de ședință este dl.Bertalan Layos. ședinte de ședință este dl.Bertalan Layos. ță este dl.Bertalan Layos. ședinte de ședință este dl.Bertalan Layos. ul de avizare favorabil al
comisiei de specialitate a consiliului local precum i raportul de specialitate al compartimentuluiședinte de ședință este dl.Bertalan Layos.
de resort.
                          Domnul secretar genaral: contractul de concesiune poate fi prelungit până la
împlinirea  vârstei  de  pensionare  a  medicului,respectiv  67  de  ani  conform art.391  din  Legea
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătă ii,republicată.                          ță este dl.Bertalan Layos.
                          Domnul pre edinte de edin ă:dacă  ave i întrebări sau propuneri?ședinte de ședință este dl.Bertalan Layos. ședinte de ședință este dl.Bertalan Layos. ță este dl.Bertalan Layos. ță este dl.Bertalan Layos.
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                          Dacă nu sunt,supun votului d-voastră proiectul de hotărâre .
                          Cine este pentru?

To iță este dl.Bertalan Layos.  cei 12 consilierii  prezen iță este dl.Bertalan Layos.  votează “pentru” , astfel că se adoptă Hotărârea
nr.63 din 13 decembrie 2019 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune
a  unui  spațiu  cu  destinația  de  cabinet  medical,situat  în  localitatea  Mișca,nr.380,comuna
Chișlaz,încheiat cu dr.Popoviciu Carmen Simona ,care face parte integrantă din prezentul proces
verbal.                    
                                      Punctul 5:
                                      Diverse.
                                      Domnul pre edinte de edin ă:ave i cuvântul pentru discu ii.ședinte de ședință este dl.Bertalan Layos. ședinte de ședință este dl.Bertalan Layos. ță este dl.Bertalan Layos. ță este dl.Bertalan Layos. ță este dl.Bertalan Layos.
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                                      Domnul Ardelean:de ce s-a scos bancomatul din satul Mi ca?ședinte de ședință este dl.Bertalan Layos.
                                      Domnul primar:am în eles de la filiala băncii din Marghita că nu maiță este dl.Bertalan Layos.
corespunde din punct de vedere tehnic iar numărul de opera iuni efectuate prin acest bancomat nuță este dl.Bertalan Layos.
justifică men inerea lui.ță este dl.Bertalan Layos.
                                      Dl.Lucaciu Florian:s-a întabulat capela din Chiraleu?
                                      Dl.primar:s-a depus documenta ia pentru întabulare la biroul de carteță este dl.Bertalan Layos.
funciară,nu este respinsă, iar după întabulare o să o racordăm la energie electrică.
                                      Dl.Lucaciu:care este situa ia celor trei căsu e din trand care nu sunt aleță este dl.Bertalan Layos. ță este dl.Bertalan Layos. ședinte de ședință este dl.Bertalan Layos.
comunei? 
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                                      Dl.primar:au fost notificate cele trei persoane care le de in prin avocatulță este dl.Bertalan Layos.
societă ii iar persoanele respective ne-au făcut oferte de vânzare  a căsu elor.În cursul săptămâniiță este dl.Bertalan Layos. ță este dl.Bertalan Layos.
viitoare,un expert autorizat le va evalua ca să avem un pre  corect de pia ă,pentru că avem nevoieță este dl.Bertalan Layos. ță este dl.Bertalan Layos.
de spa iu de cazare.În func ie de pre ul rezultat  în  urma evaluării,se  va răspunde ofertelor  deță este dl.Bertalan Layos. ță este dl.Bertalan Layos. ță este dl.Bertalan Layos.
vânzare care au fost primite de societatea noastră.
                                      Dl.Luca:cum  reparăm drumul din Poclu a, pentru că este plin de gropi?ședinte de ședință este dl.Bertalan Layos.
Dar căminul cultural?
                                      Dl.primar:a a după cum ti i,drumul face parte din proiectul de asfaltareședinte de ședință este dl.Bertalan Layos. ședinte de ședință este dl.Bertalan Layos. ță este dl.Bertalan Layos.
comun cu Tăuteul i Derna.La proiect se lucrează foarte încet,societatea care a câ tigat licita ia-ședinte de ședință este dl.Bertalan Layos. ședinte de ședință este dl.Bertalan Layos. ță este dl.Bertalan Layos.
DUMEXIM -are mai multe lucrări angajate iar pentru cea de pe teritoriul comunei nu are nici

14



utilaje i nici for ă de muncă;  la această dată nici  nu mai este în comună iar patronul nu-miședinte de ședință este dl.Bertalan Layos. ță este dl.Bertalan Layos.
răspunde la apelurile telefonice.

În ceea ce prive te repara ia căminului, am fost la respectiva clădire cuședinte de ședință este dl.Bertalan Layos. ță este dl.Bertalan Layos.
un constructor care mi-a explicat că în lipsa unei expertize nu merită să facem repara ii pentru căță este dl.Bertalan Layos.
ar  fi  bani  cheltui i  inutil.Deci  e  nevoie  de  sume  importante  de  bani  ,de  care  momentan  nuță este dl.Bertalan Layos.
dispunem.
                                       Dl.Chi  Marinel:în afară de sta ia de epurare,mai este de lucru laședinte de ședință este dl.Bertalan Layos. ță este dl.Bertalan Layos.
canalizare?
                                       Dl.primar:da, încă 2 sta ii de pompare , echiparea i îngrădirea tuturorță este dl.Bertalan Layos. ședinte de ședință este dl.Bertalan Layos.
sta iilor de pompare,echiparea sta iei de epurare,etc..                              ță este dl.Bertalan Layos. ță este dl.Bertalan Layos.
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                                       Dna Gal:care este situa ia economică a trandului,este pe pierdere?ță este dl.Bertalan Layos. ședinte de ședință este dl.Bertalan Layos.
                                       Dl.primar:cred că da,dar pute i solicita datele de care ave i nevoie de lață este dl.Bertalan Layos. ță este dl.Bertalan Layos.
directorul societă ii care administrează trandul.Dacă în fiecare primăvară nu s-ar  face repara ii înță este dl.Bertalan Layos. ședinte de ședință este dl.Bertalan Layos. ță este dl.Bertalan Layos.
vederea deschiderii trandului,nu ar lucra în pierdere.Dar trandul este vechi,cârpim bazinele înședinte de ședință este dl.Bertalan Layos. ședinte de ședință este dl.Bertalan Layos.
fiecare an i facem repara ii ,ar fi nevoie de investi ii pentru modernizare.Numărul de vizitatoriședinte de ședință este dl.Bertalan Layos. ță este dl.Bertalan Layos. ță este dl.Bertalan Layos.
scade dacă nu oferim condi ii,oamenii au preten ii iar noi avem aceea i ofertă de peste 40 de ani.ță este dl.Bertalan Layos. ță este dl.Bertalan Layos. ședinte de ședință este dl.Bertalan Layos.
                                       Dna Gal:la căminul cultural din Chi laz se fac numai zugrăveli?      ședinte de ședință este dl.Bertalan Layos.
                                       Dl.primar: cred că anul acesta numai zugrăveli.Am dat mână liberă
viceprimarului să se ocupe de căminul din Chi laz cum crede necesar.ședinte de ședință este dl.Bertalan Layos.
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                                      Dl.Horgo : dacă putem avea acces la procesul verbal de control alședinte de ședință este dl.Bertalan Layos.
Direc iei de sănătate publică încheiat în urma controlului din Sânlazăr ?ță este dl.Bertalan Layos.
                                      Dl.primar:bineîn eles,îl găsi i la dl.viceprimar .ță este dl.Bertalan Layos. ță este dl.Bertalan Layos.
                                      Dl.Horgo :ar fi trebuit să anun a i pentru a participa la control i câtevaședinte de ședință este dl.Bertalan Layos. ță este dl.Bertalan Layos. ță este dl.Bertalan Layos. ședinte de ședință este dl.Bertalan Layos.
persoane dintre cei care au semnat reclama ia  .ță este dl.Bertalan Layos.
                                      Dl.primar:domnule consilier,de i cuno tea i situa ia,m-a i reclamat laședinte de ședință este dl.Bertalan Layos. ședinte de ședință este dl.Bertalan Layos. ță este dl.Bertalan Layos. ță este dl.Bertalan Layos. ță este dl.Bertalan Layos.
prefectură.     
                                      Dl.Horgo :situa ia acelei persoane,respectiv Pop Mihai Dănu  dinședinte de ședință este dl.Bertalan Layos. ță este dl.Bertalan Layos. ță este dl.Bertalan Layos.
Sânlazăr,  o  să  fie  verificată  i  de  alte  organe   i  institu ii  ale  statului  :Direc ia  sanitar-ședinte de ședință este dl.Bertalan Layos. ședinte de ședință este dl.Bertalan Layos. ță este dl.Bertalan Layos. ță este dl.Bertalan Layos.
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veerinară,serviciul antifraudă,etc. A i amplasat camere de supraveghere din bani publici ca să -iță este dl.Bertalan Layos.
păzească furajele i animalele pe care le ine pe domeniul public.ședinte de ședință este dl.Bertalan Layos. ță este dl.Bertalan Layos.
                                      Dl. primar prezintă situa ia contractului pe pă une încheiat cu Pop Mihaiță este dl.Bertalan Layos. ședinte de ședință este dl.Bertalan Layos.
Dănu  din Sînlazăr,contract încheiat conform contractului-cadru stabilit de Ministerul Agriculturii.ță este dl.Bertalan Layos.

Dl.primar:în  ceea  ce  prive te  camerele  de supraveghere,le-am amplasatședinte de ședință este dl.Bertalan Layos.
pentru a face muncă de prevenire împotriva incendiilor,tocmai pentru că are furaje i constituie unședinte de ședință este dl.Bertalan Layos.
poten ial risc de incendii.                                                                  ță este dl.Bertalan Layos.
                                     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.
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                              Presedinte de şedinţă                                                         Secretar general,
                                  Layos Bertalan                                                                  Ioan Tiriteu
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