
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CHIȘLAZ

PROCES – VERBAL
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                                         Încheiat azi,14 august 2019,la sediul Consiliului local,cu ocazia şedinţei
extraordinare a Consiliului local.
                                         Prezenţi :  12 consilieri locali:Molnar Eva Annamaria,Gal Eugenia,Ban
Radu,Horgos Viorel,  Luca Vasile Carol,Lazăr Traian, Demjen Gavril,Ardelean Ioan Mircea,dna
Duca Elisabeta şi domnul Chis Ioan Marinel.
                                         Absent:domnul Bertalan Layos.   
                                         Dl.Kosztandi Mihai,primarul comunei,deschide şedinţa arătând că a fost
convocată în scris, prin Dispozitia nr.119/ 9  august 2019 .
                                         Domnul Kosztandi Mihai,primarul comunei:
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                                         Vă rog să face i propuneri pentru alegerea pre edintelui de edin ă,avândți propuneri pentru alegerea președintelui de ședință,având ședintelui de ședință,având ședintelui de ședință,având ți propuneri pentru alegerea președintelui de ședință,având
în vedere că domnul Bertalan Layos,ales pre edinte de edin ă pentru 3 luni,este absent.ședintelui de ședință,având ședintelui de ședință,având ți propuneri pentru alegerea președintelui de ședință,având
                                         Dna Duca Elisabeta propune alegerea domnului Demjen Gavril ca
pre edinte de edin ă pentru 3 luni.ședintelui de ședință,având ședintelui de ședință,având ți propuneri pentru alegerea președintelui de ședință,având
                                         Propunerea este supusă votului i aprobată cu 11 voturiședintelui de ședință,având
pentru,adoptându-se Hotărârea nr. 40 din 14 august 2019 privind alegerea domnului Demjen
Gavril 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 21 iunie 2019.
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                                         Procesul verbal  este aprobat cu 11 voturi “pentru”, adoptând Hotărârea
nr. 41 din 14 august 2019, care face parte integrantă din prezentul proces verbal.   
                
                                         Domnul pre edinte de edin ă:ședintelui de ședință,având ședintelui de ședință,având ți propuneri pentru alegerea președintelui de ședință,având  supun la vot ordinea de zi propusă  :
                                             1.Raport de specialitate    privind rectificarea bugetului local.
                                             2.Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei de închiriere a buldoexcavatorului 
aflat în patrimoniul comunei Chișlaz.
                                            3.Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al 
aparatului de specialitate al primarului.
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                                        Ordinea de zi este aprobată cu 11  voturi”pentru” ,adoptându-se 
Hotărârea nr.42 din 14 august  2019,care face parte integrantă din prezentul proces verbal.
                                        Domnul Demjen Gavril, preşedinte de şedinţă:
                                        Se trece la punctul 1 al ordinii de zi:
                                       1.Raport de specialitate privind rectificarea bugetului local.
                     
                                       Ave i cuvântul pentru discu ii.   ți propuneri pentru alegerea președintelui de ședință,având ți propuneri pentru alegerea președintelui de ședință,având  
                                       Domnul primar:vă prezint propunerile de rectificare a bugetului local 
conform sumelor repartizate de Consiliului Jude ean Bihor prin hotărârile acestuia,propuneri care ți propuneri pentru alegerea președintelui de ședință,având
se regăsesc în materialele de edin ă care v-au fost transmise. ședintelui de ședință,având ți propuneri pentru alegerea președintelui de ședință,având
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                                       Am în eles că sunt  discu ii i nelămuriri privind alocarea de către ți propuneri pentru alegerea președintelui de ședință,având ți propuneri pentru alegerea președintelui de ședință,având ședintelui de ședință,având
Consiliul jude ean a sumelor pentru cele două drumuri comunale din satele Hăuce ti i Chiraleu. ți propuneri pentru alegerea președintelui de ședință,având ședintelui de ședință,având ședintelui de ședință,având
                       Eu am fost întrebat de către cei din Consiliul jude ean dacă doresc să facem lucrăriți propuneri pentru alegerea președintelui de ședință,având
de  repara ii  i  asfaltare  pe  cele  două  drumuri  comunale,respectiv  în  satele  Hăuce ti  iți propuneri pentru alegerea președintelui de ședință,având ședintelui de ședință,având ședintelui de ședință,având ședintelui de ședință,având
Chiraleu ,precizându-mi-se că nu se pot repartiza sume de bani decât pentru drumuri comunale
clasificate  ,nu  i  pentru  străzi.  Neavând  alte  variante,am  acceptat  repartizarea  sumelor  .Facședintelui de ședință,având
precizarea  că doar 20 unită i  administrativ-teritoriale  din jude ul  Bihor au primit  sume pentruți propuneri pentru alegerea președintelui de ședință,având ți propuneri pentru alegerea președintelui de ședință,având
repara ii drumuri,printre care i comuna Chi laz.               ți propuneri pentru alegerea președintelui de ședință,având ședintelui de ședință,având ședintelui de ședință,având
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                       Doamna Duca Elisabeta:de ce nu a i solicitat repararea drumului de intrare în Sărsigți propuneri pentru alegerea președintelui de ședință,având
de exemplu  ,unde sunt mai mul i locuitori ? ti i foarte bine că satul Hăuce ti este un sat fărăți propuneri pentru alegerea președintelui de ședință,având Știți foarte bine că satul Hăucești este un sat fără ți propuneri pentru alegerea președintelui de ședință,având ședintelui de ședință,având
perspectivă,care are 20 -30 de locuitori.
                        Dl.primar:pentru că în Sărsig nu avem drum comunal clasificat,avem doar străzi.
Am fost de asemenea la AFIR Satu Mare în legătură cu proiectul de asfaltare pe care îl avem
împreună cu comuna Tăuteu,deoarece în satul Chiraleu este inclus în asfaltare i drumul de intrareședintelui de ședință,având
în sat,drum  care este deja asfaltat,dar pentru care  am primit bani i de la Consiliul jude ean, deședintelui de ședință,având ți propuneri pentru alegerea președintelui de ședință,având
asemenea  pentru  asfaltare.  Am  încercat  să  modificăm  proiectul  pentru  a  nu  asfalta  aceea iședintelui de ședință,având
por iune de drum de 2 ori,mi s-a spus că din punct de vedere tehnic există această posibilitate darți propuneri pentru alegerea președintelui de ședință,având

7



a doua zi am aflat  că proiectul a fost declarat eligibil în anumite condi ii i pentru un anumitți propuneri pentru alegerea președintelui de ședință,având ședintelui de ședință,având
punctaj,care nu poate fi modificat.
                       Dna Gal Eugenia;nu sunt de acord cu asfaltarea drumului în Hăuce ti,sat în careședintelui de ședință,având
mai trăiesc câteva persoane ,în timp ce în satul centru de comună de exemplu,sunt străzi de pe
care nu se poate ie i i nici intra dacă plouă mai mult.   Propun să reparăm străzile în Chi laz.ședintelui de ședință,având ședintelui de ședință,având ședintelui de ședință,având
                       Dl.Horgo  Viorel    :nu sunt de acord cu asfaltarea drumului în Hăuce ti dinședintelui de ședință,având ședintelui de ședință,având
acelea i motive;propun să folosim banii în alte sate,mai populate i cu drumuri proaste.  Ce seședintelui de ședință,având ședintelui de ședință,având
întâmplă dacă nu votăm rectificarea bugetului?
                       Dl.primar:Consiliul jude ean o să ne ia banii i o să-i repartizeze celor care auți propuneri pentru alegerea președintelui de ședință,având ședintelui de ședință,având
nevoie de ei, dacă noi nu avem.                                   
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                       Domnul pre edinte de edin ă:ședintelui de ședință,având ședintelui de ședință,având ți propuneri pentru alegerea președintelui de ședință,având
                       Dacă  mai ave i întrebări?ți propuneri pentru alegerea președintelui de ședință,având
                       Constat că nu sunt, astfel că supun la vot  rectificarea bugetară a a cum ne-a fostședintelui de ședință,având
prezentată.
                       Se înregistrează 8 voturi “pentru”,,,2 ab ineri ( Gal Eugenia i Ban Radu) i un votți propuneri pentru alegerea președintelui de ședință,având ședintelui de ședință,având ședintelui de ședință,având
împotrivă  (Horgo  Viorel)ședintelui de ședință,având adoptându-se  Hotărârea  nr.43 din  14 august 2019  privind
rectificarea bugetului local ,care face parte integrantă din prezentul proces verbal.
                        Punctul 2: 

Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei de închiriere a buldoexcavatorului aflat
în patrimoniul comunei Chi lazședintelui de ședință,având .
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                        Domnul pre edinte de edin ă:a fost întocmit i raportședintelui de ședință,având ședintelui de ședință,având ți propuneri pentru alegerea președintelui de ședință,având ședintelui de ședință,având ul de avizare favorabil al
comisiei  de specialitate a consiliului local precum i raportul de specialitate al compartimentuluiședintelui de ședință,având
de resort.
                        Ave i cuvântul pentru discu ii.   ți propuneri pentru alegerea președintelui de ședință,având ți propuneri pentru alegerea președintelui de ședință,având                    

Constat că nu sunt ,a a că supun votului d-voastră proiectul de hotărâre a a cumședintelui de ședință,având ședintelui de ședință,având
ne-a fost prezentat.    
                        Cine este pentru?
                        11 consilieri  votează „pentru”,adoptându-se Hotărârea nr.44 din 14 august 2019 
 privind aprobarea taxei de închiriere a buldoexcavatorului aflat în patrimoniul comunei Chișlaz,
care face parte integrantă din prezentul proces verbal.
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                         Punctul 3:
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții.

                        Domnul pre edinte de edin ă:ședintelui de ședință,având ședintelui de ședință,având ți propuneri pentru alegerea președintelui de ședință,având există i raportul compartimentului de resort i alședintelui de ședință,având ședintelui de ședință,având
comisiei de specialitate ,ave i cuvântul pentru discu iiți propuneri pentru alegerea președintelui de ședință,având ți propuneri pentru alegerea președintelui de ședință,având .              
                        Domnul pre edinte de edin ă:dacă  sunt  întrebări,propuneri sau discu ii?ședintelui de ședință,având ședintelui de ședință,având ți propuneri pentru alegerea președintelui de ședință,având ți propuneri pentru alegerea președintelui de ședință,având         
                        Constat că nu sunt,a a că supun votului d-voastră proiectul de hotărâre .ședintelui de ședință,având
                        Cine este pentru?

 Cei 11  consilieri  prezen i votează ți propuneri pentru alegerea președintelui de ședință,având “pentru” ,adoptându-se Hotărârea nr.45 din 14 
august 2019 privind   aprobarea organigramei și a statului de funcții,care face parte integrantă
din prezentul proces verbal.
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                           Domnul pre edinte:ordinea de zi aprobată pentru edin a de astăzi a fost epuizată.ședintelui de ședință,având ședintelui de ședință,având ți propuneri pentru alegerea președintelui de ședință,având
                           Domnul primar:vă rog să-mi permite i să supun aten iei d-voastră următoarele:ți propuneri pentru alegerea președintelui de ședință,având ți propuneri pentru alegerea președintelui de ședință,având
                           -cererea d-lui Horgo  Ioan din Oradea,care solicită alocarea sumei de 3 mii leiședintelui de ședință,având
pentru  ridicarea  unui  monument  în  cinstea  unui  localnic  ucis  de  trupele  bol evice  în  satulședintelui de ședință,având
Sânlazăr.
                           Dl.Horgo  Viorel:Consiliul local a aprobat deja ,în anul trecut,sume de baniședintelui de ședință,având
pentru monumentul ridicat în satul Sânlazăr   ,monument pe care este înscris i numele aceluiședintelui de ședință,având
localnic.Solicit alocarea sumei de  3 mii lei pentru organizarea comemorării din 9 decembrie în
satul Sânlazăr.
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                           Domnul primar:domnul Maghiar Gabriel din satul Sânlazăr solicită concesiunea
unei suprafe e de pă une -cu nr.topografic 781/1 situat în satul Chiraleu -în vederea constituiriiți propuneri pentru alegerea președintelui de ședință,având ședintelui de ședință,având
unui lac pentru pescuit sportiv i a unei baze de agrement.ședintelui de ședință,având
                           Domnul secretar:având în vedere că mai sunt solicitări pentru terenul
respectiv,este  necesară  clarificarea  situa iei  juridice  a  terenului  i  apoi  ini iată  procedura  deți propuneri pentru alegerea președintelui de ședință,având ședintelui de ședință,având ți propuneri pentru alegerea președintelui de ședință,având
concesiune.
                           Domnul Demjen Gavril,pre edinte de edin ă:domnule primar,rezolva i situa iaședintelui de ședință,având ședintelui de ședință,având ți propuneri pentru alegerea președintelui de ședință,având ți propuneri pentru alegerea președintelui de ședință,având ți propuneri pentru alegerea președintelui de ședință,având
pă unilor din comuna Chi laz,în elegem că nici la această dată nu este rezolvată.ședintelui de ședință,având ședintelui de ședință,având ți propuneri pentru alegerea președintelui de ședință,având
                           Domnul primar:am aprobat prin hotărârea de adoptare a bugetului pe acest
an,repartizarea unor sume pentru culte  dar a  vrea să le repartizăm pe fiecare sat  în parte.Euședintelui de ședință,având
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propun repartizarea sumelor după cum urmează: 5 mii lei pentru Parohia reformată Poclu a deședintelui de ședință,având
Barcău, câte 5 mii lei pentru parohiile ortodoxă respectiv greco-catolică din Sărsig, 7,5 mii lei
pentru parohia ortodoxă din Sânlazăr i 2,5 mii lei pentru cea greco-catolică din Sânlazăr,5 mii leiședintelui de ședință,având
pentru ortodoc ii din Chiraleu,câte 5 mii lei pentru parohiile catolică i respectiv reformată dinședintelui de ședință,având ședintelui de ședință,având
satul Mi ca.ședintelui de ședință,având
                           Domnul Demjen:nu este corect să repartiza i  acelea i sume  pentru parohiați propuneri pentru alegerea președintelui de ședință,având ședintelui de ședință,având
reformată din Mi ca,cu cei mai mul i enoria i din comună,ca i pentru o altă parohie -din Sărsigședintelui de ședință,având ți propuneri pentru alegerea președintelui de ședință,având ședintelui de ședință,având ședintelui de ședință,având
de exemplu sau din oricare alt sat,cu câteva zeci de enoria i. ședintelui de ședință,având
                           Domnul Ardelean Ioan Mircea:vă rog să repartiza i sumele de bani necesareți propuneri pentru alegerea președintelui de ședință,având
pentru un dispozitiv frigorific i aer condi ionat la capela din satul Chi laz.ședintelui de ședință,având ți propuneri pentru alegerea președintelui de ședință,având ședintelui de ședință,având
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                              Presedinte de şedinţă                                                          Secretar general,
                                  Gavril Demjen                                                                    Ioan Tiriteu
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