ROMÂNIA
JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL
COMUNEI CHIŞLAZ

AL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea statutului comunei CHIŞLAZ
Analizând Expunerea de motive a Primarului comunei Chişlaz privind aprobarea
statutului comunei Chişlaz,
Având în vedere raportul cu nr.3803/2 noiembrie 2012 al secretarului comunei precum şi
rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale consiliului local,
Văzând anunţul cu nr.3687/24.20.2012 în baza Legi nr.52/2003 privind transparenţa
decizională în administraţia publică,
In conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului României nr. 53/2002 privind
statutul - cadru al unităţii administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr.96/2003,
În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin. (2) litera a) coroborat cu alin. (3) litera a), art. 45 şi
art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,cu
modificările şi completările ulterioare,
Consiliul local al comunei Chişlaz,cu 12 voturi „pentru”

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. - Aprobă Statutul comunei Chişlaz, conform anexei care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.2. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei
Chişlaz .
Art.3. – Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişarea pe pagina oficială
a comunei şi se comunică:
-Instituţiei Prefectului-judeţul Bihor;
-Primarului comunei Chişlaz.
Preşedinte de şedinţă,
Mihai Kosztandi

Contrasemnează,
Secretar,
Ioan Tiriteu
Nr.35 din 9 noiembrie 2012

Anexă la HCL nr.35/9.11.2012.
STATUTUL
comunei CHIŞLAZ, judeţul BIHOR
Art.1.- În conformitate cu prevederile art.36 alin.(3) lit.a) din Legea
nr.215/2001 a administraţiei publice locale,republicată,cu modificările şi
completările ulterioare, a O.G. nr.53/2002 privind Statutul-cadru al unităţii
administrativ-teritoriale şi Legii nr.52/2003 privind transparenţa decizională în
administraţia publică, Consiliul Local al Comunei Chişlaz, judeţul Bihor, aprobă
prezentul statut.
Art.2.- Comuna Chişlaz este unitate administrativ - teritorială de bază, care
cuprinde populaţia rurală reunită prin comunitate de interese şi tradiţii. Comuna
este
alcătuită
din
7
sate
după
cum
urmează:
Chişlaz,Sînlazăr,Chiraleu,Mişca,Pocluşa de Barcău,Sărsig şi Hăuceşti.
Orice modificare a limitei administrativ-teritoriale se poate efectua numai în
temeiul legii.
Satul de reşedinţă este Chişlaz în care îşi au sediul autorităţile
administraţiei publice locale şi sunt grupate celelalte autorităţi şi instituţii publice
reprezentative pentru comună.
Art.3.-Comuna Chişlaz este persoană juridică de drept public.Ea are
patrimoniu şi capacitate juridică deplină.Comuna poate intra în raporturi juridice cu
alte autorităţi sau instituţii publice,cu persoane juridice române sau străine precum
şi cu persoane fizice,în condiţiile legii.
Art.4.-Statutul comunei Chişlaz cuprinde următoarele date şi elemente
specifice:
Teritoriul administrativ al comunei este în suprafaţă de 7.205 ha.
Delimitarea teritorială a comunei Chişlaz:
Din punct de vedere geografic, comuna Chişlaz este situată în partea de
nord a judeţului Bihor,cuprinsă între paralelele 47 13-47 19 latitudine nordică şi
între meridianele 22 10 -22.20 longitudine estică,la o distanţă de 43 km de
municipiul Oradea.
Teritoriul comunei este străbătut de DN 19 E Oradea-Marghita,pe o
distanţă de circa 14 km.Limita vestică a comunei este satul Sărsig,la 37 km de
municipiul Oradea,iar cea estică este satul Chiraleu,la 7 km de municipiul
Marghita.
Scurt istoric al comunei Chişlaz
Satul Chişlaz
Din punct de vedere istoric, Chişlazul este o localitate veche ce datează
din anul 1213,atestată cu numele Villa Lazdi,conform „Dicţionarului istoric al
localităţilor din Transilvania”,autor Corioloan Suciu,apărut la Bucureşti în anul
1967.
Alte consemnări-în anul 1217 -Lazdu,în anul 1255 Laz,iar în perioada 12911294 apare sub denumirea de Laaz.În anul 1962 apare menţionat sub denumirea
Kiss Laza;Kislaz, iar între anii 1828 şi 1851 apare sub denumirea de Vamos Laz.
Satul Sînlazăr
Apare în socotelile de dijmă din perioada 1291-1249 sub denumirea de
Villa Lazar,Santus Lazarus,cu o sumă de 10 capecii.În anul 1332 sacerdos de villa

Sancti Lazari(preotul din Sînlazăr) a plătit dijma de 10 groşi.Alte consemnări:Santo
Lazaro în perioada 1333-1334.
În anul 1406 îl găsim sub numele de Villa Zenthlazar iar în perioada 18281851 Nagy şi Fenyes îl notează cu numele de Szent Lazar.
Satul Chiraleu
Apare în socotelile de dijmă din perioada 1291-1294 sub denumirea de Villa
Kyraly,cu suma de 32 de capecii.În anul 1332 sacerdos de Villa Kraly(preotul din
Chiraleu)a plătit dijmă Episcopiei latine suma de 3 groşi.
În anii 1485 şi 1625 îl găsim cu numele Kyraly şi respectiv
Kirali(consemnările lui Csaki 634,654).Alte consemnări le fac Nagy şi Fenyes în
perioada 1828-1851 sub numele de Kiraly ca în anul 1913 să apară sub denumirea
de Berettyokiraly.
Satul Mişca
Este menţionat pentru prima data în anul 1225 sub denumirea de
Mikche,cu ocazia schimbului de domenii între membrii familiei Geregye.În registrul
de dijmă din perioada 1291-1294 satul apare cu numele Villa Mykche cu o sumă de
14 capecii.În anul 1332 sacerdos de Villa Michia(preotul din Mişca)plăteşte djmă 7
groşi.
În anul 1452,Jako îl numeşte oppidum MISKE(târgul,orăşelul)Mişca.În anul
1459 apare cu numele de Mycske ca în anul 1599 să fie notat oppidum Mykche.
Alte consemnări în 1599 –Miskeh,în 1692 Mezosi îl notează ca Micske apoi în anul
1828 Mitske, iar în anul 1851-Miske.
Localitatea Sancusy(Sanuci) ,ca şi Mişca este atestată din anul 1255 cu
aceeaşi ocazie a schimbului de domenii între membrii familiei Geregye.În socotelile
de dijmă ale Episcopiei orădene din 1291-1294 o găsim sub denumirea Sanuci,cu o
sumă de 10 capecii.S-a depopulat de mai multe ori în cursul secolului al XVI-lea.La
1604 avea trei porţi(unităţi impozabile) împreună cu satul Sînlazăr,fiind
proprietatea lui Ştefan Bocskai.Ultima atestare documentară este în anul 1676.
Satul Pocluşa de Barcău
Apare în anul 1213 în registrul de la Oradea ca Puclustelec,când Buciur a
învinuit pe Leka şi Isou de tâlhărie.În perioada 1291-1294 în registrul de dijmă este
trecut Puklutelec,iar în anul 1332 preotul Ladislau din Pucsutelec plăteşte dismă 26
groşi.
Alte consemnări ulterioare:în 1403-Poklostelek apoi în 1496 apare cu numele de
Poklos-Thelek.În anul 1851 în lucrarea lui Fenyes apare sub denumirea de
Poklostelek.
Satul Sărsig
Apare în dicţionarul lui Coriolan Suciu ca fiind atestat în 1490 cu numele de
Sarzeg,ca în anul 1534,Jako să îl pomenească sub acelaşi nume.În registrul de
conscriere a Porţilor din Bihor făcut de Episcopia Romano-Catolică din Oradea se
găseşte sub denumirea de Saarzegh,având trei porţi iar stăpânul pământului era
Abaţia de Sâniob(anul 1552).În anul 1692 apare sub numele de Sarseg iar în 1828
cu denumirea de Sarszegh,ca apoi în anul 1851 să fie înregistrat sub denumirea de
Sarszeg.
Satul Hăuceşti
Îl găsim în Dicţionarul lui Coriolan Suciu ca fiind atestat în 1909.Această
localitate are o vechime mult mai mare,fiind amintită în lucrarea “Mişcări sociale la
Românii Bihoreni de pe Valea Barcăului şi Districtul Luncii”în anii 1692-1723.
De asemenea,în lucrarea “Lupta pentru ortodoxie în Bihor” a dr.Ştefan
Lupşa,aminteşte că la adunarea de la Popeşti din anul 1752 au participat şi
delegaţi din Hăuceşti.

Satele Chişlaz,Mişca,Pocluşa de Barcău,Sînlazăr şi Sancusy au făcut parte din
domeniul Şinteu,având ca sediu cetatea Şinteu,construită în a doua jumătate a
secolului
al
XII-lea,aparţinând
pentru
prima
dată
familiei
nobiliare
Geregye,originară din vestul Ungariei,familie puternic înrudită cu voievozii
Transilvaniei.
Populaţia comunei Chişlaz
Art.5.- După ultimul recensământ populaţia stabilă a comunei este de 3055
locuitori repartizată pe sate astfel :
- Satul Chişlaz
461 locuitori ;
- Satul Sînlazăr
389 locuitori ;
- Satul Chiraleu
590 locuitori ;
- Satul Mişca
944 locuitori ;
- Satul Pocluşa de Barcău
354 locuitori ;
- Satul Sărsig
274 locuitori ;
- Satul Hăuceşti
43 locuitori ;
După etnie,1700 persoane sunt de etnie română,1164 persoane de etnie
maghiară şi 185 persoane de etnie romă.
După religie,1564 persoane sunt de religie ortodoxă,221 persoane sunt de
religie romano-catolică,101 persoane de religie greco-catolică,921 persoane de
religie reformată , 92 persoane de religie baptisă şi 143 de religie penticostală.
Ocupaţia principală a locuitorilor comunei Chişlaz
Economia comunei reflectă caracteristica resurselor de care dispune şi
anume producţia agricolă.Localizarea comunei şi-a pus amprenta asupra
potenţialului economic şi a posibilităţilor de valorificare a resurselor de
dezvoltare.Atributele
calitative
ale
mediului
natural-condiţiile
geomorfice,climatice,hidrografice-au condus la specializarea economică a comunei
în activităţi agricole.
Terenul agricol al comunei ,în suprafaţă de 6325 ha este repartizat astfel:
- Arabil:4.333 ha;
- Păşune naturală:1.052 ha;
- Fâneţe naturale:876 ha;
- Vii:67 ha.
Alte terenuri:
-fond forestier:284 ha;
-curţi-construcţii:281 ha;
Activităţi economice:
- Fabrica de încălţăminte din satul Mişca,cu un număr de circa 150
salariaţi;
- Atelier reparaţii auto în satul Mişca;
- Atelier tâmplărie PVC în satul Mişca;
- Atelier confecţionat mobilă în satul Mişca;
- Depozit de materiale de consrucţii în satul Mişca;
- Societăţi comerciale cu profil de comerţ cu amănuntul şi alimentaţie
publică în celelalte sate ale comunei.
Obiective turistice şi de agrement
- Un important obiectiv al comunei este ştrandul termal din localitatea
Chişlaz,fiind preluat de administraţia publică locală la începutul anului
2012.
- Teren de sport cu gazon sintetic în satul Mişca.
- Parc în centrul satului Mişca.
- Un muzeu în amenjare în satul Mişca.
Obiective social-culturale , învăţământ şi sănătate

-

2 şcoli gimnaziale cu personalitate juridică,având în structurile lor şi 3
şcoli primare ,respectiv 5 grădiniţe.
- 2 cabinete medicale individuale ale medicilor de familie,un cabinet
stomatologic şi un cabinet de cardiologie .
- 5 cămine culturale.
- Biblioteca comunală.
- 3 biserici ortodoxe,două biserici reformate, o biserică romano-catolică şi
2 biserici greco-catolice,retrocedate prin hotărâri judecătoreşti de la
cultul creştin ortodox precum şi biserici baptiste şi de cult penticostal.
Poliţie
În comuna Chişlaz,în aceeaşi clădire cu autorităţile administraţiei publice
locale îşi desfăşoară activitatea postul comunal de poliţie,încadrat cu un
şef de post şi un ajutor al şefului de post.
Asistenţa socială
Asistenţa socială în comuna Chişlaz este asigurată prin compartimentul
de asistenţă socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
În satul Mişca există de asemenea un internat social pentru copii
defavorizaţi cu un număr de 16 locuri.
Căile de comunicaţii
Căile de comunicaţii existente pe teritoriul comunei Chişlaz se compun
din drumul naţional DN 19 E care traversează satele Sărsig şi Pocluşa de
Barcău şi asigură legătura comunei cu municipiul Oradea,situat la o
distanţă de 43 km de reşedinţa comunei şi cu municipiul Marghita,situat
la 13 km de satul Chişlaz.
Drumuri judeţene:DJ 112 km pe o lungime de 2 km asfaltat în satul
Chişlaz şi DJ 111 Sînlazăr,asfaltat pe o lungime de 3,5 km,care asigură
legătura cu comuna Abrămuţ.
Drumuri
comunale:DC
114
Pocluşa
de
Barcău,DC
280
Chiraleu(asfaltat),DC 113 Mişca(asfaltat) ,DC 118 Hăuceşti şi DC Sărsig.
Servicii publice
Consiliul local a înfiinţat SC SALUBRIZARE CHIŞLAZ SRL,societate având
ca obiect principal de activitate colectarea ,transportul şi depozitarea
deşeurilor precum şi paza comunei.
Patrimoniul
Constituie patrimoniu al comunei bunurile mobile şi imobile care aparţin
domeniului public al comunei,domeniului privat al acesteia,precum şi
drepturile şi obligaţiile cu caracter patrimonial.
Domeniului public al comunei a fost aprobat prin H.G.nr.970/2002,cu
modificările şi completările ulterioare.Bunurile din domeniul public şi
privat al comunei sunt supuse inventarierii anuale,potrivit legii
contabilităţii.
Inventarul bunurilor comunei este prevăzut în anexa care face parte
integrantă din prezentul statut.
Autorităţile administraţiei publice locale
Autorităţile administraţiei publice locale prin care se realizează autonomia
locală în comună sunt consiliul local,ca autoritate deliberativă şi primarul,ca
autoritate executivă.Consiliul local şi primarul se aleg în condiţiile prevăzute de
legea pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.
Consiliul local şi primarul funcţionează ca autorităţi administrative
autonome şi rezolvă treburile publice din comună în condiţiile prevăzute de lege.
Sediul autorităţilor publice locale:satul Chişlaz,nr.250.
Partide politice

În comuna Chişlaz îşi desfăşoară activitatea filiale ale următorelor partide
politice:
Uniunea Democrată a Maghiarilor din România,Partidul Naţional
Liberal,Partidul Social Democrat,Partidul Democrat Liberal,Partidul România Mare ,
Partidul Poporului-Dan Diaconescu şi Uniunea Naţională pentru Progresul
României.
Consultarea populaţiei ,referendumul local
Art.6.Cetăţenii comunei pot fi consultaţi prin adunări cetăţeneşti organizate
pe sate.Convocarea şi organizarea adunărilor cetăţeneşti se fac de către primar,la
iniţiativa acestuia ori a unei treimi din numărul consilierilor în funcţie.
Convocarea adunării cetăţeneşti se face prin aducerea la cunoştinţa publică
a scopului,datei şi locului unde urmează să se desfăşoare aceasta.
Adunarea cetăţenească este valabil constituită în prezenţa majorităţii
reprezentanţilor familiilor şi adoptă propuneri cu majoritatea celor prezenţi.
Propunerile se consemnează într-un proces verbal şi se înaintează
primarului,care le va supune dezbaterii consiliului local în prima şedinţă,în vederea
stabilirii modalităţilor concrete de realizare şi finanţare,dacă este cazul.
Soluţia adoptată de consiliul local se aduce la cunoştinţă publică.
Problemele de interes deosebit din comună pot fi supuse aprobării
locuitorilor,în condiţiile legii referendumului.
Referendumul local se poate organiza în toate satele comunei ori numai în
unele dintre ele.Problemele supuse referendumului local se stabilesc de consiliul
local,la propunerea primarului.Cetăţenii sunt chemaţi să se pronunţe cu DA sau NU
asupra problemei supuse referendumului,decizând cu majoritatea voturilor valabil
exprimate la nivelul comunei.
Probleme de interes deosebit care pot fi supuse aprobării locuitorilor prin
referendum:reîmpărţirea adminitrativ-teritorială a comunei;executarea unor lucrări
deosebite care necesită acordul populaţiei.
Art.7.Potrivit prevederilor Legii nr.351/2001 privind aprobarea Planului de
amenajare a teritoriului naţional-Secţiunea a IV-a Reţeaua de localităţi,rangul
localităţilor componente ale comunei Chişlaz este:
Rangul IV-centrul de comună Chişlaz.
Rangul V-satele aparţinătoare comunei:Sînlazăr,Chiraleu,Mişca,Pocluşa de
Barcău,Sărsig şi Hăuceşti.
Comuna Chişlaz,în conformitate cu legislaţia în vigoare,este comună de
categoria a II-a.
Art.8.Autorităţile administraţiei publice locale sunt:
Consiliul local al comunei Chişlaz ca autoritate deliberativă.
Primarul comunei Chişlaz,ca autoritate executivă.
Sediul:satul Chişlaz,nr.250.
Numărul consilierilor locali: 13.
Strucura politică actuală a Consiliului local:
- U.D.M.R -6 consilieri locali;
- U.S.L.-4 consilieri locali;
- P.D.L.-1 consilier;
- P.R.M.-1 consilier;
- P.P.D.D.-1 consilier.
Consiliul local a fost constituit la data de 25 iunie 2012.
Art.9.-Persoanele fizice, române sau străine cu merite deosebite pe plan
politic, economic, social şi cultural, precum şi altor persoane importante , li se
atribuie titlul de „Cetăţean de onoare”.

Aceste persoane se vor bucura de stima celorlalţi cetăţeni,vor fi avute în
vedere de autorităţile administraţiei publice locale atunci când vor interveni unele
facilităţi pentru cetăţenii comunei.
Criteriile pe baza cărora se poate acorda titlul de „Cetăţean de onoare”
sunt :
- reprezentarea demnă a intereselor generale ale colectivităţii în organele
centrale şi locale ale puterii şi contribuţii deosebite la dezvoltarea unor obiective în
interesul localităţii ;
- înfiinţarea unor agenţi economici sau contribuţii personale deosebite la
dezvoltarea celor existenţi, cu urmări favorabile în valorificarea potenţialului
economic şi a forţei de muncă din comună ;
- înfiinţarea unor obiective de interes naţional sau contribuţii personale
deosebite pentru dotarea şi modernizarea celor existente ;
- crearea de lucrări deosebite pe linie de cultură sau artă românească şi
universală, contribuţii deosebite la dotarea şi dezvoltarea instituţiilor culturale
existente în localitate ;
Drepturile de care se bucură persoanele care primesc titlul de „Cetăţean
de onoare „ :
- înscrierea în cartea de onoare a Consiliului Local Chişlaz şi acordarea
diplomei şi plachetei „Cetăţean de onoare”.
Retragerea titlului de „Cetăţean de onoare” se face pentru faptele care
aduc atingere demnităţii şi prestigiului colectivităţii, intereselor economice şi
sociale sau culturale ale localităţii.
Acordarea şi retragerea titlului se face prin hotărârea consiliului local la
propunerea primarului.
Art.10.- Bunurile ce aparţin domeniului public sau privat de interes local pot
fi date, prin hotărârea consiliului local, în administrare instituţiilor publice din
comună, să fie concesionate ori să fie închiriate. De asemenea, consiliul local
hotărăşte cu privire la cumpărarea şi vânzarea bunurilor care fac parte din
domeniul privat de interes local, în condiţiile legii.
Vânzarea, concesionarea, închirierea şi locaţia de gestiune se face prin
licitaţie publică, organizată în condiţiile legii.
Înstrăinarea bunurilor aparţinând domeniului privat al comunei se face pe
bază de expertiză însuşită de consiliul local.
Art.11.- În condiţiile legii, consiliul local, poate hotărî asocierea cu alte
unităţi ale administraţiei publice locale, pentru realizarea unor lucrări şi servicii de
interes public, precum şi colaborarea cu agenţi economici din ţară sau străinătate
în scopul realizării unor acţiuni sau lucrări de interes comun.
Art.12.- Consiliul Local Chişlaz hotărăşte înfrăţirea comunei cu unităţi
administrativ-teritoriale similare din alte ţări.
Art.13.- Consiliul Local Chişlaz are iniţiativă în atribuirea şi schimbarea
denumirilor unor instituţii publice de interes local, a străzilor şi altor obiective
locale, pe care le înaintează organelor abilitate de lege pentru avizare.
Art.14.- Însemnele specifice localităţii Chişlaz şi utilizarea acestora, sunt
cele stabilite în condiţiile legii.
Art.15.- Adoptarea şi modificarea Statutului comunei Chişlaz se fac prin
hotărârea Consiliului Local cu votul a două treimi din consilierii în funcţie.
Preşedinte de şedinţă,

Secretar,

Mihai Kosztandi

Ioan Tiriteu

