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                                                                       PROCES – VERBAL 

 

                                         Încheiat azi,25 februarie 2021,la sediul Consiliului local,cu ocazia 

şedinţei ordinare a Consiliului local. 

                                         Prezenţi :  13 consilieri locali:Molnar Eva Annamaria,Gal 

Eugenia,Erdei Sandor,Horgos Viorel, Luca Vasile Carol, Crăciun Gheorghe, Dios 

Emoke,Clintoc Elena Simona, Demjen Gavril , Negruț Georgel Florin,Kosztandi Mihai ,  Chis 

Ioan Marinel și dl Bertalan Layos . 

                                         Dl.Bezi George Dorin,primarul comunei,deschide şedinţa arătând că a 

fost convocată în scris, prin Dispozitia nr.21 /19 februarie 2021 .                 

                                         Se dă cuvântul pentru a se face propuneri pentru alegerea președintelui 

de ședință. 

                                         Domnul Bertalan Layos propune alegerea domnului Demjen Gavril ca 

președinte de ședință pentru 3 luni. 

                                         Propunerea este supusă votului și aprobată cu 13 voturi 

pentru,adoptându-se Hotărârea nr.1 din 25 februarie 2025 pentru alegerea domnului 

Demjen Gavril 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 21 decembrie 2020. 

                                         Procesul verbal  este aprobat cu 13 voturi “pentru”, adoptându-se 

Hotărârea nr. 2 din 25 februarie 2021, care face parte integrantă din prezentul proces verbal.    

                 

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

                                         1.Informare privind situația operativă a comunei Chișlaz și activitățile 

desfășurate de către lucrătorii postului de poliție Chișlaz. 

                                         2.Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare pentru anul școlar 

2021/2022. 

                                         3.Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de 

interes local pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social pentru anul 

2021.     

                                         4.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului privind 

legalizarea construcțiilor executate fără autorizație de construire. 

                                         5.Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2022 cu 500%  a 

impozitului pe terenurile neîngrijite de pe raza comunei Chișlaz. 

                                         6.Proiect de hotărâre privind  instituirea taxei speciale de salubrizare 
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pentru persoanele fizice și juridice din comuna Chișlaz care nu au încheiat contract de prestări 

servicii cu operatorul de salubrizare . 

                    7.Proiect de hotărâre privind desemnarea consilierilor locali care vor face parte din 

comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei. 

                     8.Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri cu privire la salariile de bază 

pentru funcționarii publici și personalul contractual din aparatul de specialitate al primarului. 

                      9.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea amenajării unui camping în incinta 

ștrandului termal din Chișlaz. 

                     10.Proiect de hotărâre pentru aprobarea planurilor de amplasament și delimitare a 

unor imobile cu suprafețele de 500 mp,560 mp și 15794 mp cu destinația drum,respectiv curți-

construcții situate în satul Hăucești. 

                       11.Diverse.           

 

                         Ordinea de zi este aprobată cu 13  voturi”pentru” ,adoptându-se Hotărârea nr.3 

din 25 februarie  2025,care face parte integrantă din prezentul proces verbal. 

                         Domnul Demjen Gavril, preşedinte de şedinţă: 

                         Trecem la punctul 1 al ordinii de zi: 

                         1.Informare privind situația operativă a comunei Chișlaz și activitățile desfășurate 

de către lucrătorii postului de poliție Chișlaz. 

 

                         Domnul Romocean Călin,șeful  Postului comunal de poliție:am înțeles că ați primit 

informarea pe care am întocmit-o,vă stau la dispozție cu întrebări sau orice alte probleme aveți pe 

această linie.Sigur că în informare am prezentat date care pot fi făcute publice potrivit 

reglementărilor legale după care lucrăm. 

                        Domnul Horgoș Viorel:suntem  aleși locali dar în același timp și contribuabili și 

în consecință  dorim să fim informați cu toate datele.Sunt multe apeluri la 112  și dorim să 

cunoaștem modul de soluționare a acestora. 

                        Domnul Romocean:evidența apelurilor se ține la secția de poliție rurală 

Tăuteu,majoritatea  apelurilor fiind pentru violență familială,diverse scandaluri,prespuse 

furturi,etc.  Intervenția se face de către patrula de serviciu de la momentul apelării.Nu vă pot da 

informații cu prvire la persoanele cercetate sau cărora li s-au întocmit dosare penale,de exemplu. 

                        Doamna Gal Eugenia:este o masină parcată pe carosabil în Chișlaz,drumul este 

îngust și deranjează participanții la traffic.Ar trebui făcute verificări și trimise înștiințări către cei 

care lasă pentru mai mult timp mașinile pe stradă. 

                        Domnul Kosztandi Mihai:sunt utilaje agricole parcate pe străzile din comună de 

mai mulți ani:discuri,semnători,pluguri,etc.,trebuie somați deținătorii acestora să le ridice de pe 

carosabil. 

                        Doamna Gal Eugenia:se circulă cu viteză mare prin Chișlaz,cu 

mașini,motociclete,scutere,etc.,unele dintre ele chiar neînmatriculate ;ar trebui amplasată pe 

drum o bandă pentru limitarea vitezei  . 

                        Domnul Romocean Călin: se pot lua măsuri de limitare a vitezei pe anumite 

sectoare de drum cu avizul poliției rutiere.În ceea ce privește circulația cu mijloace de transport 

neînmatriculate,celor care vor fi găsiți    li se va întocmi dosar penal. 

                        Domnul Kosztandi:unde credeți că ar trebui schimbate camerele de supraveghere? 

                        Domnul Romocean:în fiecare sat ar trebui instalată cel puțin o cameră 

performantă,care să poată identifica numerele de înmatriculare.                         

                        Domnul președinte de ședință: 

                        Având în vedere că nu mai sunt alte discuții la acest punct,trecem la punctul 2 al 

ordinii de zi: 

                         

                         Punctul 2:  

                         2.Proiect de hotărâre aprobarea rețelei școlare a comunei pentru anul școlar 
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2021/2022. 

 

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

comisiei  de specialitate a consiliului local precum și raportul compartimentului de resort. 

                          Aveți cuvântul pentru discuții.       

                          Domnul primar:după cum  știți,se aprobă în fiecare an,avem și avizele 

necesare,propun să o aprobați așa cum a fost avizată.             

                          Domnul președinte :dacă 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 prezenți votează „pentru”,adoptându-se Hotărârea nr.4 din 25 

 februarie 2021 privind  aprobarea rețelei școlare a comunei Chișlaz pentru anul școlar 2021/2022 , 

care face parte integrantă din prezentul proces verbal. 

                          Punctul 3: 

                          3.Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes 

local pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social pentru anul 2021.     

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

comisiei de specialitate ,aveți cuvântul pentru discuții.            

                          Dl.primar: la această dată avem 3-5 persoane apte de muncă dintre beneficiarii 

de ajutor social care au obligația de a muncii pentru a primi ajutorul social;cu aceștia și cu 

angajații noștrii facem curățenie în localitățile comunei. 

                          Domnul Kosztandi : propun să se completeze planul de lucrări ,respectiv 

curățarea jgheburilor să se facă și în luna aprilie dar și la centrul medical de permanență. 

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

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

                          Cine este pentru? 

Cei 13  consilieri  prezenți votează “pentru” ,adoptându-se Hotărârea nr.5 din 

 25 februarie 2021 privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pentru 

persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social pentru anul 2021, 

care face parte integrantă din prezentul proces verbal. 

                          Punctul 4: 

                         4.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului privind legalizarea 

construcțiilor executate fără autorizație de construire. 

                          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. 

                          Domnul Kosztandi:propun ca  eliberarea certificatelor de urbanism să fie 

condiționată de existența contractului de salubrizare. 

                          Dl.președinte de ședință: 

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

analizat,cu completarea de mai sus a domnului Kosztandi.  

                          Cine este pentru? 

                         Toți cei 13 consilierii  prezenți votează “pentru” , astfel că se adoptă Hotărârea 

nr.6 din 25 februarie 2021 cu privire la aprobarea Regulamentului privind legalizarea 

construcțiilor fără autorizație de construire,care face parte integrantă din prezentul proces 

verbal.                                                          
                        5.Proiect de hotărâre privind majorarea în anul 2022 cu 500%  a impozitului pe 

terenurile neîngrijite de pe raza comunei Chișlaz. 

                         Domnul primar:am preluat modelul de la municipiul Oradea,știți că deja se aplică 

și a avut rezultate. 

                         Domnul președinte de ședință:aveți cuvântul pentru discuții. 
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                          Domnul Horgoș:să se aplice și pentru terenurile de pe marginea drumurilor 

naționale. 

                          Domnul Tiriteu Ioan,secretarul general al comunei: majorarea se poate aplica 

doar pentru terenurile din intravilan. 

                          Domnul Kosztandi:să fie făcute notificări pentru ridicarea utilajelor și mașinilor 

parcate pe străzi .     

                           Dl.președinte de ședință:dacă mai sunt întrebări,discuții ? 

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

                           Cine este pentru? 

                           Se înregisrrează 13 voturi pentru,adoptându-se Hotărârea nr. 7 din 25 

februarie 2021 privind majorarea în anul 2022 cu 500 % a impozitului pe terenurile 

neîngrijite de pe raza comunei Chișlaz și care au front la drumurile publice 

modernizate,care face parte integrantă din prezentul proces verbal. 

                            Punctul 6: 

                            6. Proiect de hotărâre privind instituirea taxei speciale de salubrizare pentru 

persoanele fizice și juridice din comuna Chișlaz care nu au încheiat contract de prestări servicii cu 

operatorul de salubrizare . 

                            Dl.președinte de ședință:avem raportul de avizare al comisiei și raportul de 

specalitate. 

                            Aveți cuvântul pentru discuții. 

                             Domnul Kosztandi:într-o gospodărie cu 6 persoane de exemplu,aplicarea taxei 

speciale va duce la stabilirea unor sume foarte mari pe care nu le vom putea încasa ,ne vom  

încărca doar cu debite neîncasate și restante. 

                             Domnul secretar general:taxa specială se poate stabili doar pe persoană și nu 

pe gospodărie,respectiv pentru persoanele beneficiare ale unui serviciu,oricare ar fi acesta.Taxa 

specială se adresează celor care refuză plata unui serviciu,care nu vor fi foarte mulți. 

                              Dl.președinte de ședință:dacă mai aveți alte întrebări? 

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

cum ne-a fost prezentat. 

                              Cine este pentru? 

                              Toți cei 13  consilieri  votează „pentru”. 

                              Se adoptă Hotărârea nr.8 din 25 februarie 2025   privind instituirea taxei 

speciale de salubrizare pentru persoanele fizice și juridice din comuna Chișlaz care nu au 

încheiat contract de prestări servicii cu operatorul de salubrizare,care face parte integrantă 

din prezentul proces verbal. 

                              Se trece la pct.7 al ordinii de zi: 

                              7.Proiect de hotărâre privind desemnarea consilierilor locali care vor face parte 

din comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al 

comunei. 

                               Dl președinte de ședință:au fost întocmite raportul comisiei de specialitate și 

cel al compartimentului de specialitate ,aveți cuvântul pentru discuții.                                       

                               Dl.președinte de ședință: 

                               Dacă aveți întrebări,discuții,propuneri? 

                               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  prezenți votează „pentru”. 

                                 Se adoptă Hotărârea nr.9 din 25 februarie 2021   privind  desemnarea 

consilierilor care vor face parte din comisia de evaluare a performanțelor profesionale 

individuale ale secretarului general al comunei ,care face parte integrantă din prezentul 

proces verbal. 

                                  Punctul 8: 
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                                      8.Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri cu privire la salariile 

de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei. 

                                      Dl.președinte de ședință: 

                                      Au fost întocmite rapoartele comisiei de specialitate și cel al 

compartimentului de resort,aveți cuvântul pentru discuții. 

                                      Dl.primar:nu se modifică salariile aflate în plată ,propunem doar stabilirea 

salariului pentru domnul Bandi Dorel care începând din luna decembrie are funcția de 

administrator (a nu se confunda cu cea de administrator public) și care organizează activitatea de 

curățenie în comună,reparații,etc. 

                                      Domnul președinte de ședință: 

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

                                      Cine este pentru? 

                                      Se înregistrează 13 voturi „pentru”,adoptându-se Hotărârea nr.10 din 25 

februarie 2021 privind stabilirea unor măsuri cu privire la salariile de bază pentru 

funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al 

primarului comunei,care face parte integrantă din prezentul proces verbal.  

                                      Punctul 9: 

                                      9.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea amenajării unui camping în 

incinta ștrandului termal din Chișlaz. 

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

comisiei și compartimentului de specialitate,aveți cuvântul pentru discuții. 

                                      Dl.primar:dorim să facem investiții în ștrandul din Chișlaz,să-l 

modernizăm și să-l dezvoltăm.Pentru a  avea șanse de accesare a fondurilor europene este necesar 

ca localitatea să fie declarată zonă turistică iar pentru a fi zonă turistică trebuie să aibă spații de 

cazare iar căsuțele din ștrand nu pot fi autorizate pentru că nu îndeplinesc condițiile (de exemplu 

nu au baie,etc.).Așa că,sfătuindu-ne cu consultanți în domeniu,ne-am gândit să aprobăm 

amenajarea unui camping în incinta ștrandului.Scopul inițial este să ne autorizăm din punct de 

vedere al spațiilor de cazare. 

                                      Domnul Kosztandi:prețul de 10 lei este pe persoană? 

                                      Domnul primar:prețul de 10 lei este pe cort iar persoanele plătesc și 

intrarea în ștrand. 

                                      Dl.președinte de ședință: 

                                      Dacă mai aveți întrebări,discuții,propuneri? 

                                      Având în vedere că nu sunt,supun votului d-voastră proiectul de hotărâre. 

                                      Cine este pentru? 

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

nr.11 din 25 februarie 2021 cu privire la aprobarea amenajării unui camping în ștrandul 

termal din localitatea Chișlaz,care face parte integrantă din prezentul proces verbal. 

                                      Punctul 10: 

                                      10.Proiect de hotărâre pentru aprobarea planurilor de amplasament și 

delimitare a unor imobile cu suprafețele de 15794 mp,500 mp și 560 mp  cu destinația 

drum,respectiv curți-construcții situate în satul Hăucești. 

                                      Dl.președinte de ședință:au fost întocmite și depuse rapoartele 

compartimentului de resort și comisiei de specialitate a consiliului local. 

                                      Aveți cuvântul pentru discuții. 

                                      Dl.primar:dorim să întabulăm clădirile publice și drumul din 

Hăucești,acesta este scopul proiectului de hotărâre. 

                                      Domnul președinte de ședință: 

                                      Având în vedere că nu sunt discuții sau întrebări,supun votului d-voastră 

proiectul de hotărâre.Cine este pentru? 

                                      Toți cei 13 consilieri votează pentru,adoptându-se Hotărârea nr.12 din 
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25 februarie 2021  privind aprobarea Planurilor de amplasament și delimitare a imobilelor 

cu suprafețele de 15794 mp, 500 mp și 560 mp  cu destinația drum,respectiv curți – 

construcții situate în satul Hăucești  ,care face parte integrantă din prezentul proces verbal.  

                                      11.Diverse. 

                                      Domnul președinte de ședință: 

                                      Aveți cuvântul pentru discuții. 

                                      Domnul Chiș :când se va putea face racordarea gospodăriilor la 

canalizare?    

                                      Dl.primar:urmează să semnăm contractul apoi racordarea și efectuarea 

testelor, deci cred că în această primăvară se va putea face racordarea celor care doresc. 

                                      Dl.Kosztandi:trebuie să facem un regulament de racordare,să stabilim  

taxa de racordare,să cumpărăm foreză pentru că trebuie făcute subtraversări,etc. 

                                      Dl.primar:aș vrea să lucrăm la racordări cu oamenii noștrii angajați în 

primărie,ar fi mai ieftin pentru populație. 

                                      Dna Clintoc: dacă în Sărsig se va face canalizare? 

                                      Dl.primar:dacă se deschide linie de finanțare externă,vom depune proiect 

de canalizare și pentru Sărsig. 

                                      Dl.Horgoș:camerele de supraveghere să fie reglate în ceea ce privește 

raza de vizualizare și de înregistrare pentru că unele au fost  aplecate în jos. 

                                      Dl.primar:vom lua legătura cu firma care asigură mentenanța pentru a 

remedia situația;domnul Budai va verifica zilnic activitatea pe camere. 

                                      Dl.Kosztandi: insist să predăm alimentarea cu apă și canalizarea la 

societatea Apă-canal Borș pentru că noi nu avem resursele financiare și umane pentru a întreține 

sistemele. 

                                      Dl.primar: dacă cei de la societatea Apă-canal Borș fac investiții și în 

comuna Chișlaz în ceea ce privește alimentarea cu apă și canalizarea,sunt de acord să le predăm 

dar deocamdată nu vreau să ajungem la mâna lor,să depindem de ei din niciun punct de vedere. 

 

                                      Dl.președinte de ședință:                                       

                                      Având în vedere că nu mai sunt alte discuții, declar ședința închisă.    

                                      Pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 

 

 

                              Presedinte de şedinţă                                                         Secretar general, 

                                  Gavril Demjen                                                                      Ioan Tiriteu 
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