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                                                                       PROCES – VERBAL 

 

          Încheiat azi,16 aprilie 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.51 /9 aprilie 2021 .                 

         Președinte de ședință este dl.Demjen Gavril . 

         Domnul Tiriteu Ioan,secretarul comunei, supune aprobării procesul verbal al sedinţei 

Consiliului local din data de 25 februarie 2021. 

         Procesul verbal  este aprobat cu 13 voturi “pentru”, adoptându-se Hotărârea nr. 14 din 16 

aprilie 2021, care face parte integrantă din prezentul proces verbal.                    

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

 

                    1.Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție a bugetului local pe anul 

2020. 

                    2.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2021. 

                    3.Proiect de hotărâre privind indexarea cu indicele de inflație al anului 2020 a nivelului 

impozitelor și taxelor locale precum și a superficiilor,redevențelor și chiriilor din contractele ce au ca 

obiect bunuri aparținând comunei.     

                    4.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane,materiale și 

financiare pentru gestionarea situațiilor de urgență din comuna Chișlaz pe anul 2021. 

                    5.Proiect de hotărâre privind aprobarea  Planului de analiză și acoperire a riscurilor în 

comuna Chișlaz pe anul 2021. 

                    6.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului propriu privind măsurile 

metodologice,organizatorice,termenele și circulația proiectelor de hotărâri cu caracter normativ care se 

supun adoptării Consiliului local al comunei . 

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

Consiliului local. 

                    8.Diverse. 

 

        Ordinea de zi este aprobată cu 13  voturi”pentru” ,adoptându-se Hotărârea nr.14 din 16 

aprilie  2021,care face parte integrantă din prezentul proces verbal. 
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Domnul Demjen Gavril, preşedinte de şedinţă: 

             Trecem la punctul 1 al ordinii de zi: 

             1.Aprobarea contului anual de execuție a bugetului local pe anul 2020. 

             Domnul președinte de ședință:avem raportul de specialitate și avizul comisiei care este 

favorabil,aveți cuvântul pentru discuții. 

             Domnul Horgoș Viorel:la punctul 14 din execuția bugetară-de ce procentul de realizare a 

veniturilor din concesiuni este atât de mic? 

             Domnul primar:la estimarea bugetului pe anul trecut s-a avut în vedere încasarea unei 

sume mai mari dar nu a putut fi realizată din cauza neclarificării situației juridice a pășunilor. 

             Domnul secretar general Ioan Tiriteu: situația juridică a pășunilor nu este rezolvată de 

ani de zile din cauza înscrierilor din cărțile funciare referitoare la foștii proprietari și a 

procedurilor administrative greoaie și interpretabile.Dacă situația juridică nu este rezolvată în 

sensul ca dreptul de proprietate asupra pășunilor să fie înscris în cărțile funciare în favoarea 

comunei,nu putem adopta o hotărâre privind închirierea/concesiunea pășunilor și pierdem anual 

sume importante la bugetul local. 

               Domnul președinte de ședință: 

               Dacă mai aveți alte întrebări; 

               Având în vedere că nu mai sunt alte discuții la acest punct,supun votului d-voastră 

proiectul contului anual de execuție a bugetului local pe anul 2020,așa cum ne-a fost transmis. 

               Cine este pentru? 

               Toți cei 13 consilieri locali votează pentru,adoptându-se Hotărârea nr.15 din 16 aprilie 

2021 privind aprobarea contului anual de execuție a bugetului local pe anul 2020,care face 

parte integrantă din prezentul proces verbal. 

                         

                 Punctul 2:  

                 2.Proiectul bugetului local pentru anul 2021. 

                  Domnul președinte de ședință:a fost întocmit și avizul favorabil al comisiei  de 

specialitate a consiliului local precum și raportul compartimentului de resort. 

                   Aveți cuvântul pentru discuții.       

                   Domnul primar:înainte de a avea discuții ,vă rog să-mi permiteți să fac unele 

propuneri de modificare și completare a proiectului de buget pe care vi l-am transmis și pe care 

le supun aprobării d-vostră.             

                   Domnul președinte :vă rog să faceți propunerile 

                   Domnul primar: 

                   S-a omis la capitolul „venituri”:30.02.50-suma de 105 mii lei-pe care urmează să o 

adăugăm ; la cap.alte venituri din concesiuni se adaugă suma de 73 mii lei;la cheltuieli-

cap.65.02.20- se adaugă la suma de 582 mii lei,suma de 20 mii lei-alte cheltuieli în domeniul 

învățământului; la capitolul cultură –se adaugă suma de 3 mii lei la total;la capitolul asistență 

socială se adaugă 50 mii lei la 68.50.51-transferuri către instituții publice;la capitolul 30.05.30 –

alte venituri din concesiuni,se adaugă suma de 25 mii lei,reprezentând veniturile din concesiuni 

ale școlii din Chișlaz; la cheltuieli se adaugă suma de 25 mii lei la școli; de la venituri,suma de 

27 mii lei se adaugă la cheltuieli pentru un pod în satul Mișca.  

                    Domnul Horgoș Viorel:la capitolul cultură-din suma de 465 mii lei dacă scădem 

sumele pentru bibliotecă,muzeu și cămine,rămâne suma pentru culte care este egală cu cea 

pentru bibliotecă. 

                     Dl.primar: cu modificările propuse la proiectul de buget,la capitolul cultură avem 

573 mii lei în loc de 465 mii lei cum s-a transmis inițial. 

                     Dl.Horgoș:vroiam să spun că bugetul pentru culte este egal cu cel al 

bibliotecii,adică este prea puțin.       

                      Dl.Kosztandi:care este  excedentul în urma modificărilor propuse de domnul 

primar? 

                

                      Într-un an atât de greu,cu pandemie,este necesar să alocăm toții banii pentru un 
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teren de sport în satul Chiraleu,este momentul acum,când economia merge așa cum merge,să 

construim cu o asemenea sumă-320 mii lei- un teren de sport?Nu mai poate aștepta terenul de 

sport?Nu ne putem permite să rămânem fără rezerve bugetare,putem ajunge inclusiv în situația în 

care să nu ne ajungă banii pentru plata salariilor.Să vedem mai întâi cum merge economia,ce 

sume vom mai primi,apoi să facem teren de sport cu 320 mii lei,deși eu cred că se poate face cu 

mult mai puțini bani. 

                         Dl.primar:eu consider oportună investiția pentru că în satul Chiraleu nu avem 

nimic,nici cămin cultural,nici teren de sport.Până la această dată avem încasări foarte bune la 

veniturile proprii comparativ cu aceeși perioadă a anului trecut. 

                         Dl.Kosztandi:și ce dacă avem încasări mai bune?sumele prevăzute a fi încasate 

sunt același,nu cresc! 

                         Dl.Negruț Georgel:d-voastră nu doriți să se facă nimic în alte sate,cât ați fost 

primar nu ați făcut nimic în satele românești,ați făcut numai în satul Mișca. 

                         Dl.Kosztandi:am reparat drumuri și în satele românești,am început asfaltarea în 

Chiraleu,am făcut și în Chișlaz și continuă lucrarea. 

                         Dl.Horgoș:nici eu nu sunt de acord cu  investiția în terenul de sport din Chiraleu 

deoarece pentru satul Sânlazăr nu ați prevăzut nimic deși am discutat acest lucru. 

                         Dl.Kosztandi:părerea mea este că nu este oportun ca terenul să se facă din 

venituri proprii;să-l facem atunci când avem finanțare de la guvern,de la consiliul județean ori 

fonduri europene. 

                         Domnule primar ,vă sprijin în toate acțiunile dar vă rog să fiți cumpătat,ori d-

voastră vreți să faceți tot ce v-ați propus în 6 luni sau într-un an.Eu nu voi vota bugetul în aceste 

condiții,chiar dacă voi fi exclus din partid. 

                         Dl.primar:domnule Horgoș,reparăm și terenul de sport din Sânlazăr în acest an,la 

fel reparăm și căminul din satul d-voastră.Vom continua asfaltarea drumurilor și în Sânlazăr 

(putuc),Sărsig (până la biserică) și în Chiraleu.    

                         Dl.Bertalan Layos:domnule președinte,grupul nostru solicită o pauză de 5 minute 

pentru consultări.  

                         După pauză: 

                         Domnul președinte de ședință: 

                         Dacă mai sunt întrebări? 

                         Dacă nu mai sunt,supun la vot proiectul bugetului local cu modificările propuse 

de domnul primar la începutul dezbaterii. 

                         Cine este pentru? 

                         11 consilier votează pentru : Molnar Eva Annamaria,Gal Eugenia,Erdei Sandor, 

Luca Vasile Carol, Crăciun Gheorghe, Dios Emoke,Clintoc Elena Simona, Demjen Gavril , 

Negruț Georgel Florin,  Chis Ioan Marinel și dl Bertalan Layos . 

                         Voturi împotrivă? 

                         Dl.Horgoș Viorel:eu votez împotrivă pentru că nu sunt de acord cu investiția în 

terenul de sport de la Chiraleu. 

                         Abțineri? 

                         Domnul Kosztandi Mihai:eu mă abțin. 

                         Domnul președinte de ședință:având în vedere că pentru adoptarea bugetului local sunt  

necesare 7 voturi „pentru” și s-au înregistrat 11 voturi „pentru”,un vot împotrivă și o abținere,bugetul 

 local cu modificările aduse de domnul primar este aprobat,adoptându-se Hotărârea nr.16 din  

16 aprilie 2021 privind aprobarea bugetului local pentru anul 2021,care face parte integrantă 

            din prezentul proces verbal. 
                          Punctul 3: 

                                      3. Proiect de hotărâre privind indexarea cu indicele de inflație al anului 2020 a 

nivelului impozitelor și taxelor locale precum și a superficiilor,redevențelor și chiriilor din contractele ce 

au ca obiect bunuri aparținând comunei.     

 

                         Domnul președinte de ședință:există și raportul compartimentului de resort și 
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avizul favroabil al comisiei de specialitate ,aveți cuvântul pentru discuții.            

                         Dl.secretar general: în fiecare an suntem obligați de prevederile codului fiscal ca 

până la 30 aprilie să indexăm cu rata inflației impozitele și taxele locale precum și redevențele și 

chiriile ce au ca obiect bunuri aparținând comunei Chișlaz. 

                         Domnul președinte de ședință:dacă  sunt   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.17 din 

 16 aprilie 2021 privind privind indexarea cu indicele de inflație al anului 2020 a nivelului impozitelor 

și taxelor locale precum și a superficiilor,redevențelor și chiriilor din contractele ce au ca obiect 

bunuri aparținând comunei  ,care face parte integrantă din prezentul proces verbal. 

                          Punctul 4: 

                                      4.Proiect de hotărâre  privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse 

umane,materiale și financiare pentru gestionarea situațiilor de urgență din comuna Chișlaz pe anul 2021. 

                          Domnul președinte de ședință:a fost întocmit și avizul favorabil al comisiei de 

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

                          Dl.președinte de ședință: 

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

                          Cine este pentru? 

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

nr.18 din 16 februarie 2021 privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane,materiale și 

financiare pentru gestionarea situațiilor de urgență din comuna Chișlaz pe anul 2021 ,care face 

parte integrantă din prezentul proces verbal.                                                          
                                     5.Proiect de hotărâre privind aprobarea  Planului de analiză și acoperire a riscurilor 

în comuna Chișlaz pe anul 2021. 

                         Domnul președinte de ședință:aveți cuvântul pentru discuții. 

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

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

                           Cine este pentru? 

                           Se înregisrrează 13 voturi pentru,adoptându-se Hotărârea nr.19 din 16 

februarie 2021 privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor în comuna 

Chișlaz pe anul 2021,care face parte integrantă din prezentul proces verbal. 

                            Punctul 6: 

                                        6.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Regulamentului propriu privind 

măsurile metodologice,organizatorice,termenele și circulația proiectelor de hotărâri cu caracter normativ 

care se supun adoptării Consiliului local al comunei . 

                           Dl.președinte de ședință:avem avizul favorabil al comisiei și raportul de 

specalitate. 

                           Aveți cuvântul pentru discuții.                         

                           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.20 din 16 februarie 2021   privind aprobarea 

Regulamentului propriu privind măsurile metodologice,organizatorice,termenele și circulația 

proiectelor de hotărâri cu caracter normativ care se supun adoptării Consiliului local al 

comunei,care face parte integrantă din prezentul proces verbal. 

                          Se trece la pct.7 al ordinii de zi: 

                                      7.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare a Consiliului local. 

 

                           Dl. președinte de ședință:au fost întocmite avizul favorabil al comisiei de 

specialitate și cel al compartimentului de specialitate ,aveți cuvântul pentru discuții.        
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                              Dl.secretar general:a intrat în vigoare un ordin al Ministerului 

Dezvolării,Lucrărilor Publice și Administrației  ,cel cu nr.25/2021 prin care s-a aprobat un model 

orientativ  al regulamentului de organizare și funcționare a consiliului local,motiv pentru care am 

adaptat regulamentul consiliului local la acest model,cu unele modificări.                              

                               Dl.președinte de ședință: 

                               Dacă aveți întrebări,discuții,propuneri? 

                               Dna Gal Eugenia:să convocați ședințele de Consiliu local în fiecare lună,cum 

prevede regulamentul. 

                               Domnul președinte de ședință:  

                               Constat că nu sunt alte discuții, 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.21 din 16 aprilie 2021   privind  aprobarea 

Regulamentului de organizare și funcționare a consiliului local ,care face parte integrantă 

din prezentul proces verbal. 

                                8.Diverse. 

                                Domnul președinte de ședință: 

                                Aveți cuvântul pentru discuții. 

                                Domnul Chiș :când se va putea face racordarea gospodăriilor la canalizare?    

                                Dl.primar:se poate face racordarea . 

                                Dl.Luca:este nevoie de amenajarea drumurilor de acces la cimitirele din 

satele Poclușa de Barcău și Hăucești. 

                                Dl.Negruț Georgel:este necesar să amenajăm drumurile de acces în sat,măcar 

să le pietruim, pentru că nu se poate intra și ieși cu mașini și utilaje. 

                                Dl.Horgoș Viorel:de ce nu se deplasează d-șoara viceprimar și în 

sate?Propun să meargă în fiecare sat,să discutăm problemele pe care le avem de rezolvat.         

                                Dl.primar:eu sunt mulțumit de activitatea viceprimarului,merge și pe teren 

oriunde este nevoie,este implicată în activitățile pe care le organizăm sau care se desfășoară în 

comună. 

                                Dl Bertalan: am o cerere a dnei Megyesi din Mișca,prin care solicită 

prelungirea contractului de închiriere pentru spațiul din centrul satului.Acest spațiu a fost 

amenajat de către solicitantă,modernizat, a investit acolo și arată foarte bine iar noi propunem să-

i fie prelungit contractul. 

                                Dl.Kosztandi:propun să compensăm perioada în care nu a funcționat din 

cauza restricțiilor impuse de guvern,să o scutim de chirie pentru că a făcut investiții în spațiul 

respectiv și nu a funcționat. 

                                Dl.Bertalan :să o sprijinim cu prelungirea contractului și scutirea de plata 

chiriei pe perioada în care nu a putut funcționa din cauza restricțiilor impuse de pandemie. 

Mai solicit ca podurile care au fost scoase pe traseul dtumului aflat în asfaltare în satul Mișca să 

rămână în același sat ,pentru a fi folosite în alte locuri în care este nevoie. 

                                 Dl.secretar general:nu putem adopta o hotărâre în această ședință cu privire 

la spațiul respectiv,vom studia dosarul și vom  propune soluțiile legale. 

                                 Dl.primar:o rog pe d-șoara viceprimar să inventarieze podurile scoase și să 

le folosească acolo unde este nevoie. 

                                 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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