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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CHISLAZ 

 

 

 

 

 

 

 

PROCES – VERBAL 

 

                                         Încheiat azi,24 februarie 2020,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 , Chis Ioan Marinel și Kovacs Edit. 

                                         Dl.Kosztandi Mihai,primarul comunei,deschide şedinţa arătând că a fost 

convocată în scris, prin Dispozitia nr.38/18  februarie 2020 . 

                                         Domnul Kosztandi Mihai,primarul comunei: 

                                         Vă rog să faceți propuneri pentru alegerea președintelui de ședință. 

                                         Doamna Duca Elisabeta propune alegerea domnului Bertalan Layos ca 

președinte de ședință pentru 3 luni. 

                                         Propunerea este supusă votului și aprobată cu 13 voturi 

pentru,adoptându-se Hotărârea nr. 1 din 24 februarie 2020 privind alegerea domnului 

Bertalan Layos 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 23 decembrie 2020. 

                                         Procesul verbal  este aprobat cu 13 voturi “pentru”, adoptând Hotărârea 

nr. 2 din 24 februarie 2020, care face parte integrantă din prezentul proces verbal.    

                 

                                         Domnul președinte de ședință: supun la vot ordinea de zi propusă  :      

               

                      1.Aprobarea bugetului local al comunei pentru anul 2020. 
                      2.Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei achizițiilor publice și a Programului 
anual de achiziții publice al comunei pe anul 2020.Inițiator:dl.Kosztandi Mihai,primarul comunei. 
                      3.Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de voluntariat care se va încheia 
între membrii Serviciului public voluntar pentru situații de urgență și comuna Chișlaz,ca 
beneficiară a voluntariatului.Inițiator:dl.Kosztandi Mihai,primarul comunei. 
                      4.Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor pentru serviciile de salubrizare din 
comuna Chișlaz.Inițiator:dl.Kosztandi Mihai,primarul comunei. 
                      5.Proiect de hotărâre privind apartenența la domeniul privat al comunei a imobilului-
construcție situat pe terenul cu nr.cadastral 50264 Chișlaz teren aflat în proprietatea privată a 
comunei.Inițiator:dl.Kosztandi Mihai,primarul comunei. 
                    6.Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii consiliului local privind evaluarea 

performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei pe anul 

2019.Inițiator:dl.Kosztandi Mihai,primarul comunei. 

                    7.Proiect de hotărâre privind reactualizarea componenței comisiei locale de avizare a 

cererilor de organizare a adunărilor publice în comuna Chișlaz.Inițiator:dl.Kosztandi 

Mihai,primarul comunei.  

                    8.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a 

Consiliului local al comunei Chișlaz.Inițiator:dl.Kosztandi Mihai,primarul comunei. 
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                    9.Raportul anual al primarului privind starea economică,socială și de mediu a comunei 

Chișlaz pe anul 2019. 

                   10.Raportul primarului cu privire la modul de ducere la îndeplinire a hotărârilor 

adoptate de către Consiliul local al comunei Chișlaz în anul 2019. 

                   11.Raportul primarului privind gestionarea bunurilor din domeniul public și privat al 

comunei Chișlaz pe anul 2019.   
                     Dl.Chiș Marinel:propun completarea ordinii de zi cu punctul diverse. 

                     Propunerea domnului Chiș este supusă votului și aprobată cu 7 voturi pentru. 

                     Ordinea de zi propusă ,completată cu propunerea domnului Chiș cu punctul diverse 

este supusă votului și  aprobată cu 13  voturi”pentru” ,adoptându-se Hotărârea nr.3 din 24 

februarie 2020,care face parte integrantă din prezentul proces verbal. 

                      Domnul Bertalan Layos, preşedinte de şedinţă: 

                      Se trece la punctul 1 al ordinii de zi: 

                     1.Aprobarea bugetului local al comunei pe anul 2020. 

                      Proiectul este însoțit de raportul de specialitate și raportul de avizare al comisiei de 

specialitate. 

                       Aveți cuvântul pentru discuții.     

                       Domnul primar:proiectul de buget nu cuprinde sumele ce se vor repartiza de către 

Consiliul județean pentru că nu a avut loc ședința acestuia încă.   Am prevăzut în buget cheltuieli 

pentru funcționarea primăriei, a școlilor și parțial pentru asistență socială,  dar am avut în vedere 

și propunerile d-voastră ca de exemplu:amenajare loc de joacă în Chișlaz ,construire capelă în 

Sânlazăr,racordarea la rețeaua electrică a capelei din Chiraleu și reparații drumuri .         

                       După primirea sumelor ce ne vor fi repartizate de către Consiliul județean ,vă invit 

la discuții pentru repartizarea acestora. 

                       Domnul Bertalan: ni s-au alocat sume mai mari decât în anul trecut?Este cuprinsă și 

toată suma necesară de la fondul de mediu  pentru finalizarea canalizării? 

                       Doamna Dintea Doina,contabil:ni s-au alocat sume mai mari la cote din impozit și 

sume defalcate pentru acoperirea cheltuielilor cu asistența socială ;sunt cuprinse sumele necesare 

până la finalizarea lucrării de canalizare. 

                       Domnul Bertalan:ce este contribuția AFIR? 

                       Doamna contabil:sunt sume din TVA pentru proiectul cu grădinița din satul Mișca. 

                       Domnul Horgoș Viorel:solicit o evidență a datornicilor la bugetul local,actualizată. 

                       Domnul primar;vă putem asigura situația datornicilor la bugetul local dar nu o 

puteți face publică,trebuie să respectăm Directiva europeană cu protecția datelor cu caracter 

personal.     

                        Domnul Luca :nu ați prevăzut la cheltuieli sume pentru  parc și căminul cultural în 

satul Poclușa.    

                       Domnul primar:pentru locuri de joacă sunt prevăzute sume pentru întreaga comună 

dar pentru căminul cultural ,într-adevăr nu am prevăzut pentru că după cum mi-a spus un 

constructor care a văzut clădirea,este inutilă o reparație la clădirea respectivă,ar trebui demolată și 

făcută o nouă construcție dar nu avem bani pentru așa ceva. 

                       Domnul Chiș:ce reprezintă sumele prevăzute la grădinița din Mișca? 

                       Domnul primar: cheltuielile eligibile pentru care primim finanțarea în cadrul 

proiectului și cheltuieli neeligibile,pe care le vom achita din bugetul local.                                      

                       Domnul președinte de ședință: 

                       Dacă  mai aveți întrebări? 

                       Constat că nu sunt, astfel că supun la vot  proiectul de buget așa cum ne-a fost 

prezentat. 

                       Se înregistrează 9 voturi “pentru” și 4 voturi împotrivă – domnii consilieri Chiș Ioan 

Marinel,Ardelean Ioan Mircea, Lucaciu Florian și Luca Vasile Carol au votat împotrivă -

adoptându-se Hotărârea nr.4 din 24 februarie 2020  privind aprobarea bugetului local al 

comunei pe anul 2020 ,care face parte integrantă din prezentul proces verbal. 
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                        Punctul 2:  

Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei achizițiilor publice a comunei 

Chișlaz și a Programului anual de achiziții publice pe anul 2020. 

                        Domnul președinte de ședință:a fost întocmit și raportul de avizare favorabil al 

comisiei  de specialitate a consiliului local precum și raportul de specialitate al compartimentului 

de resort. 

                        Aveți cuvântul pentru discuții.    

                        Dl. Horgoș:banii aprobați de consiliul local în anul trecut pentru capela din 

Sânlazăr au fost virați? 

                        Dl.primar:da,în anul trecut. 

                        Domnul Horgoș :la pct.90 s-au prevăzut sume pentru împrejmuiri,despre ce este 

vorba? 

                        Dl.primar:pentru împrejmuirea școlii din  Chișlaz,respectiv gard la frontul stradal 

care ar trebui refăcut, precum și pentru alte necesități. 

                        Dna Gal Eugenia:la pct.96 este prevăzută realizarea unui patinoar,unde este 

locația? 

                        Dl.primar:la Mișca,lângă terenul de sport,este o idee pe care am avut-o de la 

începutul mandatului meu.  

                        Dl.Bertalan:la pct.98 – este prevăzută construcția unui cămin pentru persoane 

vârstnice,unde se preconizează a fi amplasat? 

                        Dl.Lazar,viceprimar:pentru construcția existentă nu avem oferte,din evaluările 

unor persoane interesate rezultă că ar necesita fonduri prea mari pentru reabilitarea acesteia și a o 

face funcțională. 

                        Dl.Chiș:la pct.101 este prevăzută finalizarea bazei sportive,nu este gata,nu este 

recepționată? 

                        Dl.primar;nu este gata, nu are tribune ,iluminat,etc. 

                        Dl.Horgoș:ați promis repararea bazei sportive din satul Sânlazăr,se repară sau nu? 

                        Dl.primar:da,o s-o reparăm. 

                        Domnul președinte :dacă mai aveți întrebări? 

Constat că nu sunt ,așa că supun votului d-voastră proiectul de hotărâre așa cum 

ne-a fost prezentat.     

                        Cine este pentru? 

                        Toți cei 13  consilieri  votează „pentru”,adoptându-se Hotărârea nr.5 din 24 februarie 

 2020  privind aprobarea Strategiei achizițiilor publice și  aProgramului  anual de achiziții publice 

 pe anul 2020,care face parte integrantă din prezentul proces verbal. 

                         Punctul 3: 

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de voluntariat care se va încheia 

 între membrii  Serviciului public voluntar pentru situații de urgență și comuna Chișlaz,ca 

 beneficiară a voluntariatului. 

                          Domnul președinte de ședință:există și raportul compartimentului de resort și al 

comisiei de specialitate ,aveți cuvântul pentru discuții.               

                          Domnul președinte de ședință:dacă  sunt  întrebări,propuneri sau discuții?      

                          Dl.Ardelean Ioan Mircea: nu suntem de acord cu reducerea impozitelor și taxelor 

locale pentru membrii SVSU cu 50%.Oricum, nu ar fi echitabil, pentru că unii au suprafețe foarte 

mari de terenuri   și ar beneficia de scutirea de la plata unor mari sume de bani. Propun să se 

stabilească o compensație în bani de 150 lei pentru intervenție. 

                          Dna Gal : nu sunt de acord cu reducerea impozitelor și taxelor cu 50%,să stabilim 

o sumă fixă pe intervenție. 

                          Dl.președinte:atunci propun să reformulăm art .3 din proiectul de hotărâre,în 

sensul că se aprobă acordarea unei compensații în bani în sumă de 150 lei pentru timpul prestat la 

intervenție. 

                          Dacă aveți alte întrebări sau propuneri? 
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                            Constat că nu sunt,așa că supun votului d-voastră proiectul de hotărâre 

modificarea art.3 așa cum s-a propus. 

                            Cine este pentru? 

  Cei 13  consilieri  prezenți votează “pentru” ,adoptându-se Hotărârea nr.6 din 24  

februarie 2020 privind   aprobarea contractului de voluntariat care se va încheia între membrii  

Serviciului voluntar pentru situații de urgență și comuna Chișlaz,ca beneficiară a voluntariatului , 

care face parte integrantă din prezentul proces verbal. 

                             Punctul 4: 

                             4.Proiect de hotărâre privind modificarea tarifelor pentru serviciile de 

salubrizare din comuna Chișlaz. 

                             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. 

                             Domnul primar:este o eroare de scriere in proiectul de hotărâre la art.1  alin.(2) 

în sensul că se modifică prețul de la 55,90 lei (nu 95,90 lei) la 64,83 lei cu TVA.    

                             Domnul președinte de ședință:dacă aveți întrebări?                        

                             Dacă nu sunt,supun votului d-voastră proiectul de hotărâre . 

                             Cine este pentru? 

                            12 consilierii   votează “pentru” iar domnul Chiș Ioan Marinel se abține de la 

vot, astfel că se adoptă Hotărârea nr.7 din 24 februarie 2020 pentru modificarea tarifelor 

pentru serviciile de salubrizare din comuna Chișlaz ,care face parte integrantă din prezentul 

proces verbal. 

                               Punctul 5: 

          5.Proiect de hotărâre privind apartenența la domeniul privat al comunei  a imobilului 

construcție situat pe terenul cu nr.cadastral 50264 Chișlaz,teren aflat în proprietatea privată a comunei. 

                               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 Lucaciu Florian:trebuie să avem în vedere faptul că în satul Chiraleu 

nu sunt numai ortodocși iar capela este construită din fondurile primăriei,nu este confesională ci 

publică.Deci ar trebui să reglementăm modul în care se va face darea in folosință gratuită   astfel 

încât să nu existe ulterior discuții sau probleme privind folosința capelei. 

                               Domnul primar:oricum,darea în folosință se va face numai după întabularea 

construcției și racordarea ei la rețeaua electrică. 

                               Domnul secretar general:avînd în vedere cele propuse de domnul primar și 

domnul consilier Lucaciu,o să reformulăm modul de dare în folosință gratuită ,urmând ca într-o 

ședință viitoare să prezentăm un proiect de hotărâre în acest sens.                                        

                               Domnul președinte de ședință:dacă nu  sunt alte  discuții,supun votului d-

voastră proiectul de hotărâre  cu propunerile făcute. 

                               Cine este pentru? 

          Toți cei 13 consilieri prezenți votează „pentru”,adoptându-se Hotărârea nr.8 

 din 24 februarie 2020  privind   apartenența la domeniul privat al comunei a imobilului-construcție  

situat pe nr.cadastral 50264 Chișlaz,teren aflat în proprietatea privată a comunei,care face parte  

integrantă din prezentul proces verbal. 

                               Punctul 6: 

                               Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii consiliului local privind 

evaluarea performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei pe anul 

2019. 

                               Dl.președinte de ședință:au fost întocmite și rapoartele de avizare ale 

compartimentului  și comisiei de specialitate. 

                               Dl.președinte de ședință:dacă aveți întrebări ? 
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                                     Constat că nu sunt ,așa că supun votului d-voastră proiectul de hotărâre. 

                                     Toți cei 13 consilieri prezenți votează “pentru” ,adoptându-se Hotărârea 

nr. 9 din 24 februarie 2020  pentru aprobarea propunerii consiliului local privind evaluarea 

performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei pe anul 2019,care 

face parte integrantă din prezentul proces verbal. 

                                      Punctul 7: 

                                      Proiect de hotărâre privind reactualizarea componenței comisiei locale de 

avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice. 

                                      Domnul președinte de ședință:au fost întocmite și raportul de specialitate 

precum și cel al comisiei de specialitate a consiliului local,aveți cuvântul pentru discuții. 

                                      Constat că nu sunt;supun votului d-voastră proiectul de hotărâre așa cum 

ne-a fost  prezentat. 

                                      Se înregistrează 13 voturi „pentru”, adoptându-se Hotărârea Consiliului 

local nr.10 din 24 februarie 2020 privind reactualizarea componenței comisiei locale de 

avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice,care face parte integrantă din prezentul 

proces verbal. 

                                      Punctul 8: 

                                      Proiect de hotărâre  privind aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare a consiliului local. 

                                      Dl.președinte de ședință:avem și rapoartele de specialitate  pentru avizarea 

proiectului,precum și cel al comisiei de specialitate a Consiliului local. 

                                      Domnul secretar general: Regulamentul prezentat este reactualizat în 

conformitate cu prevederile O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ. 

                                      Domnul președinte de ședință:dacă aveți întrebări? 

                                      Dacă nu aveți,supun votului d-voastră Regulamentul de organizare și 

funcționare a consiliului local,așa cum ne-a fost prezentat. 

                                      Toți cei 13 consilieri prezenți votează pentru,adoptându-se Hotărârea 

Consiliului local nr.11 din 24 februarie 2020 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare și funcționare a consiliului local,care face parte integrantă din prezentul proces 

verbal.    

                                      Punctul 9: 

                                      Raportul primarului privind starea economică,socială și de mediu a 

comunei pe anul 2019.    

                                      Dl.președinte de ședință: 

                                      Am primit raportul domnului primar, iar Consiliul local ia act de faptul că 

a fost prezentat. 

                                      Punctul 10: 

                                      Raportul primarului cu privire la modul de ducere la îndeplinire a 

hotărârilor adoptate de consiliul local  al comunei în anul 2019. 

                                      Domnul președinte de ședință: 

                                      Am primit raportul domnului primar ,iar Consiliul local ia act de faptul  că 

a fost prezentat. 

                                      Punctul 11: 

                                      Raportul primarului  privind gestionarea bunurilor din domeniul public și 

privat al comunei pe anul 2019. 

                                      Domnul președinte de ședință: 

                                      Consiliul local ia act de faptul că domnul primar și-a îndeplinit obligația 

legală de a prezenta raportul privind gestionarea bunurilor. 

                                      Punctul 12: 

                                      Diverse:  

                                      Dl.Ardelean:cine  reface podul de lângă grădinița din Chișlaz? 

                                      Dl.primar:este cuprins în proiectul de asfaltare. 
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                                      Dl.Ardelean:se mai face pază prin patrulare în comună? 

                                      Dl.primar:nu se mai face,supravegherea se face prin camere și vom 

extinde și moderniza sistemul în toată comuna,activitate pe care am început-o încă de anul 

trecut.Vă mai informez că o societate din Marghita-Guardia-ne solicită o sumă de 30 lei pentru 

fiecare cameră de supraveghere  instalată ,respectiv pentru a asigura monitorizarea camerelor. 

                                      Dl.Lucaciu Florian:în Chiraleu s-a pietruit o porțiune de stradă și lucrarea 

s-a oprit apoi fără să știm ce se întâmplă.Ne rupem mașinile pe porțiunea respectivă cu piatră 

mare și necompactată,șanțurile sunt făcute în bătaie de joc.Nu putem accepta asemenea lucrări,e o 

bătaie de joc la adresa noastră. 

                                      Dl.primar:da ,am văzut lucrarea și am luat legătura cu firma constructoare 

dar încă nu au făcut nimic pentru remedierea situației.Se lucrează foarte greu cu societatea 

Dumexim care a câștigat licitația,nu au oameni calificați iar patronul nu-mi răspunde la telefon. 

                                      Dl.Chiș:mai sunt de montat tuburi la rețeaua de canalizare? 

                                      Dl.primar:da,trebuie racordat blocul ANL. 

                                      Dl.Chiș:se asfaltează în satul Chișlaz în acest an? 

                                      Dl.primar:da,în cadrul proiectului de finanțare. 

                                      Dl.Ban Radu:deja au început incendiile de vegetație,vă rog să discutați 

preventiv cu oamenii pentru a nu mai aprinde  vegetația pe dealuri și câmpuri.Îl rog pe domnul 

primar să –l atenționeze în special  pe numitul Negruț Sandu care are o fermă în satul Mișca  și 

care crează probleme cu incendiile de vegetație în fiecare an;eu am discutat cu acesta dar m-a 

înjurat și amenințat. 

                                     Dacă nu mai patrulează paznicii în sate,camerele de supraveghere 

funcionează?  

                                     Dl.primar: nu mai avem paznici dar camerele de supraveghere 

funcționează;  proiectul de acoperire a întregii comune cu camere performante este în curs de 

derulare și în acest an. 

                                     Dl.Horgoș: a fost rupt un stâlp în satul  Sânlazăr,întreb dacă se 

recuperă contravaloarea lui de la cel care l-a rupt cu mașina? 

                                     Dl.Bertalan :vă rog să aveți în vedere lărgirea drumului în zona bisericilor 

din satul Mișca prin intubarea șanțului de exemplu,în vederea creării de locuri de parcare.     

                         

                                       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, 

                                  Layos Bertalan                                                             Ioan Tiriteu 
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