
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CHISLAZ

PROCES – VERBAL

1



                                         Încheiat azi,18 noiembrie 2019,la sediul Consiliului local,cu ocazia
şedinţei ordinare a Consiliului local.
                                         Prezenţi :  13 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 i Kovacs Editși Kovacs Edit .
                                         Dl.Kosztandi Mihai,primarul comunei,deschide şedinţa arătând că a fost
convocată în scris, prin Dispozitia nr.166/12  noiembrie 2019 .
                                         Domnul Kosztandi Mihai,primarul comunei:
                                         Vă rog să face i propuneri pentru alegerea pre edintelui de edin ă.ți propuneri pentru alegerea președintelui de ședință. și Kovacs Edit și Kovacs Edit ți propuneri pentru alegerea președintelui de ședință.
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                                         Dl.Demjen Gavril propune alegerea domnului Bertalan Layos ca
pre edinte de edin ă pentru 3 luni.și Kovacs Edit și Kovacs Edit ți propuneri pentru alegerea președintelui de ședință.
                                         Propunerea este supusă votului i aprobată cu 13 voturiși Kovacs Edit
pentru,adoptându-se  Hotărârea  nr.  50  din  18  noiembrie  2019  privind  alegerea  domnului
Bertalan Layos ca pre edinte de edin ăședinte de ședință ședinte de ședință ță ,care face parte integrantă din prezentul proces verbal. 
                                         Domnul Tiriteu Ioan,secretarul comunei, supune aprobării procesul
verbal al sedinţei Consiliului local din data de 20 septembrie 2019.
                                         Procesul verbal  este aprobat cu 13 voturi “pentru”, adoptând Hotărârea
nr. 51 din 18 noiembrie 2019, care face parte integrantă din prezentul proces verbal.   
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                                         Domnul pre edinte de edin ă:și Kovacs Edit și Kovacs Edit ți propuneri pentru alegerea președintelui de ședință.  supun la vot ordinea de zi propusă  :     
              

1.Raport  de  specialitate    privind  rectificarea  bugetului
local.Inițiator:dl.Kosztandi Mihai,primarul comunei.
                                             2.Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale
pentru anul 2020.Inițiator:dl.Kosztandi Mihai,primarul comunei.
                                             3.Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii terenului, a Planului de
amplasament  și  delimitare  a  imobilului  cu  suprafața  de  144  mp  precum  și  înscrierea  acestei
suprafețe în domeniul public al comunei Chișlaz.Inițiator:dl.Kosztandi Mihai,primarul comunei.
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                                             4.Proiect de hotărâre privind clasificarea unor drumuri de interes local ca
drumuri comunale.Inițiator:dl.Kosztandi Mihai,primarul comunei.
                                             5.Proiect de hotărâre privind constituirea echipei mobile care asigură
intervenția de urgență în cazurile de violență domestică în comuna Chișlaz.Inițiator:dl.Kosztandi
Mihai,primarul comunei.
                                         6.Diverse. 

                                        Ordinea de zi este aprobată cu 13  voturi”pentru” ,adoptându-se 
Hotărârea nr.52 din 18 noiembrie  2019,care face parte integrantă din prezentul proces verbal.
                                        Domnul Bertalan Layos, preşedinte de şedinţă:
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                                        Trecem la punctul 1 al ordinii de zi:
                                       1.Raport de specialitate privind rectificarea bugetului local.
                       A fost întocmit i raportul de avizare al comisiei de specialitate.și Kovacs Edit
                       Ave i cuvântul pentru discu ii.   ți propuneri pentru alegerea președintelui de ședință. ți propuneri pentru alegerea președintelui de ședință.  
                       Domnul primar:Înainte de discu ii,propun o modificare fa ă de ceea ce a i primit înți propuneri pentru alegerea președintelui de ședință. ți propuneri pentru alegerea președintelui de ședință. ți propuneri pentru alegerea președintelui de ședință.
raportul  de  specialitate,în  sensul  alocării  în  plus  a  sumei  de   10  mii  lei  pentru  salarii  iși Kovacs Edit
îndemniza ii  persoane  cu  handicap  deoarece  numărul  acestora  a  crescut  de  la  5  persoaneți propuneri pentru alegerea președintelui de ședință.
îndreptă ite când au fost solicitate sumele pentru acest capitol, la 10 cât este în prezent . ți propuneri pentru alegerea președintelui de ședință.
                       Domnul pre edinte de edin ă:și Kovacs Edit și Kovacs Edit ți propuneri pentru alegerea președintelui de ședință.
                       Dacă ave i întrebări referitoare la propunerile de rectificare bugetară?ți propuneri pentru alegerea președintelui de ședință.
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                       Dl.Chi  Marinel:când se fac repara ii la interiorul căminului cultural din Chi laz?și Kovacs Edit ți propuneri pentru alegerea președintelui de ședință. și Kovacs Edit
                       Dl.primar:până la sfâr itul acestui an se vor face,precum i la copertină.și Kovacs Edit și Kovacs Edit
                       Dna Gal Eugenia:ce se lucrează la muzeul din Mi ca?și Kovacs Edit
                       Dl.primar:este  clădire din patrimoniul comunei,se fac repara ii interioare iți propuneri pentru alegerea președintelui de ședință. și Kovacs Edit
exterioare,se vopse te lemnăria,se fac trotuare de protec ie,etc.De asemenea,sunt necesare sumeși Kovacs Edit ți propuneri pentru alegerea președintelui de ședință.
pentru  centrul  de  permanen ă  din  Mi ca,respectiv  pentru  partea  de  încălzire,energieți propuneri pentru alegerea președintelui de ședință. și Kovacs Edit
electrică,lemne de foc pentru sala de a teptare,zugrăvit i refăcut tavan,etc.    și Kovacs Edit și Kovacs Edit
                       Domnul Horgo : referitor la extinderea sistemului de supraveghere cu camere,undeși Kovacs Edit
s-au mai instalat?
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                       Domnul primar:imediat după încheierea edin ei,domnul  Budai Tama ,care are înși Kovacs Edit ți propuneri pentru alegerea președintelui de ședință. și Kovacs Edit
responsabilitate  sistemul  de  camere  ,vă  va  prezenta  tot  sistemul  de  supraveghere  din
comună.Obiectivele principale din comună sunt deja supravegheate: coli,baza sportivă,rezervoareși Kovacs Edit
de apă,intrări în sate,etc.
                       Dl.Ban Radu:mai avem paznici?
                       Dl.primar:deocamdată mai avem,unul dintre ei este în concediu fără plată pentru 6
luni la cererea sa iar celălalt este folosit alături de ceilal i muncitori pe care îi avem,la efectuareați propuneri pentru alegerea președintelui de ședință.
diferitelor lucrări de care avem nevoie în comună.
                       Dl.Horgo :este nevoie de o cameră de supraveghere la intrarea pe strada și Kovacs Edit “orași Kovacs Edit” din
Sânlazăr .În ceea ce prive te sistemul de supraveghere,vă rog să desemna i 2-3 persoane care săși Kovacs Edit ți propuneri pentru alegerea președintelui de ședință.
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cunoască modul de func ionare a acestuia pentru ca atunci când domnul Budai nu este prezent ,săți propuneri pentru alegerea președintelui de ședință.
se poată vizualiza i ob ine informa iile urgente de care este nevoie.și Kovacs Edit ți propuneri pentru alegerea președintelui de ședință. ți propuneri pentru alegerea președintelui de ședință.
                       Domnul primar: i dl.Ali Csongor are acces i cunoa te procedura de lucru.și Kovacs Edit și Kovacs Edit și Kovacs Edit
                       Domnul pre edinte de edin ă:și Kovacs Edit și Kovacs Edit ți propuneri pentru alegerea președintelui de ședință.
                       Dacă mai ave i întrebări?ți propuneri pentru alegerea președintelui de ședință.
                       Constat că nu sunt, astfel că supun la vot  raportul de specialitate a a cum ne-a fostși Kovacs Edit
prezentat.

                       Se înregistrează 13 voturi “pentru”,adoptându-se Hotărârea nr.53 din 18 noiembrie
2019  privind rectificarea bugetului local ,care face parte integrantă din prezentul proces verbal.
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                        Punctul 2: 
Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020.

                        Domnul pre edinte de edin ă:a fost întocmit i raportși Kovacs Edit și Kovacs Edit ți propuneri pentru alegerea președintelui de ședință. și Kovacs Edit ul de avizare favorabil al
comisiei  de specialitate a consiliului local precum i raportul de specialitate al compartimentuluiși Kovacs Edit
de resort.
                        Ave i cuvântul pentru discu ii.   ți propuneri pentru alegerea președintelui de ședință. ți propuneri pentru alegerea președintelui de ședință.
                        Dl.primar: fa ă de impozitele i taxele pe anul în curs,am propus doar o indexare ați propuneri pentru alegerea președintelui de ședință. și Kovacs Edit
acestora pentru anul viitor cu rata infla iei.ți propuneri pentru alegerea președintelui de ședință.
                        Dl Horgo :taxa pentru pază rămâne i pentru anul următor?și Kovacs Edit și Kovacs Edit
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                        Dl.primar:rămâne i pentru anul viitor pentru că trebuie să finalizăm sistemul deși Kovacs Edit
supraveghere în toată comuna i avem nevoie de resurse financiare.și Kovacs Edit
                        Dna Duca:a i propus numai 500 lei taxă pentru închirierea căminului cultural ,miți propuneri pentru alegerea președintelui de ședință.
se pare anormal de mică în timp ce o sală pentru nun i în Marghita se închiriază de la 10-12 miiți propuneri pentru alegerea președintelui de ședință.
lei  în  sus.Trebuie  să  stabilim  o  taxă  mai  mare,să  se  acopere  costurile  cu
repara iile,între inerea,etc.Nu pot fi de acord să lucrăm în pierdere în niciun domeniu de activitate.ți propuneri pentru alegerea președintelui de ședință. ți propuneri pentru alegerea președintelui de ședință.
                          Domnul Lazar Traian,viceprimar: Primăria lucrează tot timpul pe minus:dacă
firmele  cu care avem diferite  contracte  pentru diverse lucrări  nu- i  execută lucrările  conformși Kovacs Edit
contractelor,intervenim noi cu bani ,utilaje,muncă,etc.Căminele culturale sunt în pierdere, trandulși Kovacs Edit
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la fel,noi producem doar pierderi.Trebuie să schimbăm acest mod de lucru,nu putem acoperi din
bugetul local piederile în toate domeniile.
                         Domnul primar:nu închiriem căminul cultural pentru persoane din alte  localită iți propuneri pentru alegerea președintelui de ședință.
ca să facem bani ,pentru că am avut discu ii cu locuitorii din Mi ca i  ți propuneri pentru alegerea președintelui de ședință. și Kovacs Edit și Kovacs Edit ei  nu sunt de acord ;în
rândul locuitorilor există mentalitatea “că este căminul nostru i trebuie să fie la dispozi ia noastrăși Kovacs Edit ți propuneri pentru alegerea președintelui de ședință.
când avem nevoie de el”.
                         Doamna Duca:nu sunt de acord ca nimic,nicio activitate, să meargă pe pierderi. 
                         Domnul pre edinte :dacă mai ave i întrebări?și Kovacs Edit ți propuneri pentru alegerea președintelui de ședință.

Constat că nu sunt ,a a că supun votului d-voastră proiectul de hotărâre a a cumși Kovacs Edit și Kovacs Edit
ne-a fost prezentat.    
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                         Cine este pentru?
                         To i cei13ți propuneri pentru alegerea președintelui de ședință.  consilieri  votează „pentru”,adoptându-se Hotărârea nr.54 din 18 noiembrie
2019 privind stabilirea impozitelor i taxelor locale pentru anul 2020ședinte de ședință ,care face parte integrantă din 
prezentul proces verbal.
                          Punctul 3:

Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii terenului,  a Planului de 
amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 144 mp precum și înscrierea acestor suprafețe
În domeniul public al comunei Chișlaz cu destinația -pășune.
                          Domnul pre edinte de edin ă:și Kovacs Edit și Kovacs Edit ți propuneri pentru alegerea președintelui de ședință. există i raportul compartimentului de resort i alși Kovacs Edit și Kovacs Edit
comisiei de specialitate ,ave i cuvântul pentru discu iiți propuneri pentru alegerea președintelui de ședință. ți propuneri pentru alegerea președintelui de ședință. .            
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                          Dl.Horgo : din referatul de aprobare în elegem că acum se intră în legalitate?și Kovacs Edit ți propuneri pentru alegerea președintelui de ședință.
                          Dl.secretar Ioan Tiriteu:da,se intră în legalitate pentru că societatea nu a avut
autoriza ie de construc ie, motiv pentru care a fost sanc ionată contraven ional cu 5000 leiți propuneri pentru alegerea președintelui de ședință. ți propuneri pentru alegerea președintelui de ședință. ți propuneri pentru alegerea președintelui de ședință. ți propuneri pentru alegerea președintelui de ședință.  . 
                          Domnul pre edinte de edin ă:dacă  sunt  alte întrebări,propuneri sau discu ii?și Kovacs Edit și Kovacs Edit ți propuneri pentru alegerea președintelui de ședință. ți propuneri pentru alegerea președintelui de ședință.
                          Constat că nu sunt,a a că supun votului d-voastră proiectul de hotărâre .și Kovacs Edit
                          Cine este pentru?

Cei 13  consilieri  prezen i votează ți propuneri pentru alegerea președintelui de ședință. “pentru” ,adoptându-se Hotărârea nr.55 din 18 
noiembrie 2019 privind  aprobarea dezlipirii terenului, a Planului de amplasament și delimitare 
a imobilului cu suprafața de 144 mp precum și înscrierea acestor suprafețe în domeniul public 
al comunei Chișlaz cu destinația-pășune  ,care face parte integrantă din prezentul proces verbal.
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                          Punctul 4:
4.Proiect  de  hotărâre  privind  clasificarea  unor  drumuri  de  interes  local  ca

drumuri comunale.
                          Domnul pre edinte de edin ă:a fost întocmit i raportși Kovacs Edit și Kovacs Edit ți propuneri pentru alegerea președintelui de ședință. și Kovacs Edit ul de avizare favorabil al
comisiei de specialitate a consiliului local precum i raportul de specialitate al compartimentuluiși Kovacs Edit
de resort.
                          Domnul primar:pentru a ob ine fonduri în vederea efectuării de lucrări de repara iiți propuneri pentru alegerea președintelui de ședință. ți propuneri pentru alegerea președintelui de ședință.
este necesar ca drumurile respective să fie clasificate ca drumuri comunale iar ulterior incluse în
domeniul public al comunei.                          
                          Domnul pre edinte de edin ă:dacă  mai ave i întrebări sau propuneri?și Kovacs Edit și Kovacs Edit ți propuneri pentru alegerea președintelui de ședință. ți propuneri pentru alegerea președintelui de ședință.
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                          Dacă nu sunt,supun votului d-voastră proiectul de hotărâre .
                          Cine este pentru?

To iți propuneri pentru alegerea președintelui de ședință.  cei 13 consilierii  prezen iți propuneri pentru alegerea președintelui de ședință.  votează “pentru” , astfel că se adoptă Hotărârea
nr.56 din 18 noiembrie 2019  privind clasificarea unor drumuri de interes local  ca drumuri
comunale ,care face parte integrantă din prezentul proces verbal.
                         Punctul 5:

Proiect de hotărâre privind constituirea echipei mobile care asigură intervenția
 de urgență în cazurile de violență domestică.
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                                    Domnul pre edinte de edin ă:a fost întocmit i raportși Kovacs Edit și Kovacs Edit ți propuneri pentru alegerea președintelui de ședință. și Kovacs Edit ul de avizare
favorabil al  compartimentului de resort i  și Kovacs Edit comisiei de specialitate a consiliului  ,ave i cuvântulți propuneri pentru alegerea președintelui de ședință.
pentru discu iiți propuneri pentru alegerea președintelui de ședință. .                                              
                                    Domnul pre edinte de edin ă:dacă nu  sunt  discu ii,supun votului d-și Kovacs Edit și Kovacs Edit ți propuneri pentru alegerea președintelui de ședință. ți propuneri pentru alegerea președintelui de ședință.
voastră proiectul de hotărâre a a cum ne-a fost prezentat.și Kovacs Edit

        Cine este pentru?
               To i cei 1ți propuneri pentru alegerea președintelui de ședință. 3 consilieri prezen i votează „pentru”,adoptându-se ți propuneri pentru alegerea președintelui de ședință. Hotărârea nr.57

 din 18 noiembrie   2019  privind   constituirea echipei mobile care asigură intervenția de urgență 
în cazurile de violență domestică în comuna Chișlaz,care face parte integrantă din prezentul proces verbal.
                                      Punctul 6:
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                                      Diverse.
                                      Domnul pre edinte de edin ă:ave i cuvântul pentru discu ii.și Kovacs Edit și Kovacs Edit ți propuneri pentru alegerea președintelui de ședință. ți propuneri pentru alegerea președintelui de ședință. ți propuneri pentru alegerea președintelui de ședință.
                                   
                                      Dl.Lucaciu Florian:cine administrează capela din Chiraleu?
                                      Dl.primar:construc ia capelei nu a fost autorizată,nu există documenta iați propuneri pentru alegerea președintelui de ședință. ți propuneri pentru alegerea președintelui de ședință.
i  nici  autoriza ie  de  construc ie.In  cursul  săptămânii  trecute  am  identificat  solu ia  pentruși Kovacs Edit ți propuneri pentru alegerea președintelui de ședință. ți propuneri pentru alegerea președintelui de ședință. ți propuneri pentru alegerea președintelui de ședință.

întabularea construc iei,urmând să o racordăm la re eaua electrică i  ulterior,cu consultarea d-ți propuneri pentru alegerea președintelui de ședință. ți propuneri pentru alegerea președintelui de ședință. și Kovacs Edit
voastră, să o dăm cuiva în administrare.
                                      Dl.Lucaciu:solicit ca pe capetele de străzi care nu se asfaltează în Chiraleu
să fie pusă piatră măruntă în amestec cu bitum. 
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                                      Dl.primar:nu avem posibilitatea să facem asemenea lucrări în acest an.
                                      Dl.Lucaciu:cum s-a vândut forajul din Chiraleu?
                                      Dl.secretar:a a după cum î i amintesc majoritatea consilierilor prezen i iși Kovacs Edit și Kovacs Edit ți propuneri pentru alegerea președintelui de ședință. și Kovacs Edit
care au fost în func ie i în mandatele anterioare,forajul a fost vândut cu aprobarea consiliuluiți propuneri pentru alegerea președintelui de ședință. și Kovacs Edit
local deoarece comuna nu de inea în proprietate niciun metru pătrat de teren în jurul forajului. Totți propuneri pentru alegerea președintelui de ședință.
terenul din zonă a fost vândut de către proprietari la pre uri incredibil de mari pentru perioadați propuneri pentru alegerea președintelui de ședință.
respectivă,forajul fiind astfel izolat,fără nicio perspectivă.Din câte îmi aduc aminte,era discu iați propuneri pentru alegerea președintelui de ședință.
despre o investi ie care ar fi adus locuri de muncă i venituri la bugetul local.ți propuneri pentru alegerea președintelui de ședință. și Kovacs Edit
                                       Dl.Chi  Marinel:la coala din Chi laz  a rămas în urma unor lucrări  unși Kovacs Edit Școala din Chișlaz  a rămas în urma unor lucrări  un și Kovacs Edit
an  neacoperit,de ce nu se acoperă?și Kovacs Edit ți propuneri pentru alegerea președintelui de ședință.
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                                       Dl.primar:o să-l acoperim, dar i cu pietri ,pentru un drenaj mai bun.și Kovacs Edit și Kovacs Edit
                                       Dl.Ban Radu:ce putem face cu drumul din strada Bisericii din Sânlazăr,se
va lucra la el pentru a fi deschis accesului?  
                                       Dl.primar: nu se va lucra,nu avem cu ce  i nici cu cine ,respectiv niciși Kovacs Edit
oameni i nici utilaje.și Kovacs Edit
                                       Dl.Ban: la fosta coala din Sânlazăr este necesar să se reasfalteze  curteași Kovacs Edit
pentru că este singurul loc de joacă pentru copiii din acest sat.Ar mai trebui amplasată o cameră
de supraveghere sau chiar mai  multe  la podul  de peste Barcău pentru că sunt persoane care
aruncă acolo tot felul de de euri,inclusiv animale,etc.și Kovacs Edit
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                                       În curba drumului jude ean din Sânlazăr există o casă nelocuită ,în stareți propuneri pentru alegerea președintelui de ședință.
avansată de degradare ,drumul este foarte îngust în respectiva zonă.Ar trebui găsită  o solu ieți propuneri pentru alegerea președintelui de ședință.
pentru lărgirea drumului ,eventual cumpărarea casei respective i apoi demolarea ei.și Kovacs Edit
                                      Dl.primar:drumul nu este al comunei,a a după cum ti i i nu putemși Kovacs Edit și Kovacs Edit ți propuneri pentru alegerea președintelui de ședință. și Kovacs Edit
interveni.Am luat legătura cu Consiliul jude ean i mi s-a spus că fiind investi ie,va fi propusă înți propuneri pentru alegerea președintelui de ședință. și Kovacs Edit ți propuneri pentru alegerea președintelui de ședință.
bugetul pentru anul viitor,dar nu am această certitudine.
                                      Dl.Horgo : cine gestionează pământul excavat de pe traseul autostrăzii ?și Kovacs Edit
                                      Dl.primar:nu este în administrarea noastră,am văzut i eu că transportăși Kovacs Edit
cine vrea i unde vrea .și Kovacs Edit
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                                      Dl.Horgo :vă solicităm sprijin pentru organizarea de ceremonii deși Kovacs Edit
comemorare a eroilor precum i cu ocazia Zilei na ionale de 1 Decembrie, care să se desfă oare lași Kovacs Edit ți propuneri pentru alegerea președintelui de ședință. și Kovacs Edit
monumentul din Sânlazăr   .
                                      Dl.primar:pentru a se ocupa  de aceste activită i îl însărcinez pe domnulți propuneri pentru alegerea președintelui de ședință.
viceprimar,la care vă rog să apela i.     ți propuneri pentru alegerea președintelui de ședință.
                                      Dl.viceprimar:îi recomand domnului consilier să implice comunitatea din
Sânlazăr pentru a se ocupa de aceste probleme.
                                      Dna Duca:când se repară drumul din Mi ca -în fa a locuin ei directoareiși Kovacs Edit ți propuneri pentru alegerea președintelui de ședință. ți propuneri pentru alegerea președintelui de ședință.
colii-drum distrus de cel pu in 3 ani?și Kovacs Edit ți propuneri pentru alegerea președintelui de ședință.

                                      Dl.primar:îl vom repara curând.
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                                      Dna Molnar Eva: când se repară căminul cultural din Poclu a de Barcău?și Kovacs Edit
                                      Dl.primar:pere ii sunt distru i din cauza lucrărilor proaste de renovare dinți propuneri pentru alegerea președintelui de ședință. și Kovacs Edit
anii 2015-2016;nu pot să precizez concret când i ce vom face cu clădirea respectivă.și Kovacs Edit
                                      Dl.Primar:domnul Chi  Constantin din Chi laz a depus o cerere prin careși Kovacs Edit și Kovacs Edit
solicită sprijin pentru organizarea Colindului de Crăciun  în sat,precum i punerea la dispozi ie  ași Kovacs Edit ți propuneri pentru alegerea președintelui de ședință.
căminului cultural încălzit în vederea organizării balului de Crăciun .Solicit punctul d-voastră de
vedere.
                                     Consilierii prezen i  votează pentru aprobarea celor solicitate prin cerere.ți propuneri pentru alegerea președintelui de ședință.
                                     Nefiind alte discuţii şi nici alte probleme înscrise pe ordinea de zi a
şedinţei,domnul preşedinte  declară şedinţa închisă.
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                                     Pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.

                              Presedinte de şedinţă                                                         Secretar general,
                                  Layos Bertalan                                                                  Ioan Tiriteu

24



25



26



27



28


