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                                                        PROCES – VERBAL 

 

          Încheiat azi,18 mai 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.64 /12 mai 2021 .                 

         Dl.primar:vă rog să faceți propuneri pentru alegerea președintelui de ședință,având în 

vedere că mandatul de trei luni al domnului Demjen Gavril a încetat. 

         Domnul Crăciun Gheorghe:propun alegerea domnului Chiș Ioan Marinel ca președinte de 

ședință. 

         Propunerea este supuă votului și aprobată cu majoritate,adoptându-se Hotărârea nr.22 

din 18 mai 2021 privind alegerea domnului Chiș Ioan Marinel 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 16 aprilie 2021. 

         Procesul verbal  este aprobat cu 13 voturi “pentru”, adoptându-se Hotărârea nr. 23 din 

18 mai  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 punerii la dispoziția proiectului “Sistem 

informațional pentru managementul integrat al apelor-etapa II” dezvoltat de către Administrația 

Națională „Apele Române” a terenului pentru construcția noilor investiții aferente 

acestuia.Inițiator:dl.Bezi George Dorin,primarul comunei. 

           2.Proiect de hotărâre   pentru aprobarea Planurilor de amplasament şi delimitare a 

imobilelor cu suprafeţele de 42.515 mp, 7.219 mp,2.622 mp,5.765 mp-localitatea  Chiraleu; 

7.174 mp-localitatea Chișlaz;29.887 mp,676 mp-localitatea Sânlazăr;9.423 mp,447 mp,5.220 

mp, 6.679 mp-localitatea Mișca; 4.180 mp,2.668 mp-localitatea Poclușa de Barcău, 6.153 mp-

localitatea Sărsig,  respectiv  pentru înscrierea acestora în propietatea publică a comunei Chișlaz 

cu destinația de drumuri publice .Inițiator:dl.Bezi George Dorin,primarul comunei. 

          3.Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilității organizării și derulării 

procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziționarea produselor 

aferente Programului pentru școli al României și al contractelor/acordurilor-cadru de prestare a 

serviciilor pentru derularea măsurilor educative la nivelul comunei Chișlaz.Inițiator:dl.Bezi 

George Dorin,primarul comunei. 

         4.Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității și necesității demarării procedurilor 

legale de declarare a comunei Chișlaz ca stațiune turistică și ulterior accesarea de fonduri 

europene nerambursabile pe axele de turism.Inițiator:dl.Bezi George Dorin,primarul comunei. 

         5.Proiect de hotărâre privind buna  gospodărire,întreținere,curățenie și înfrumusețare a 

comunei Chișlaz.Bezi George Dorin,primarul comunei. 
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         6.Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării,Lucrărilor Publice și 

Administrației prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.”-S.A. a amplasamentului și 

asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect tip-Construire „Sală 

de sport tribună 180” locuri din comuna Chișlaz,satul Chișlaz. Inițiator:dl.Bezi George 

Dorin,primarul comunei. 

         7.Diverse. 

         Domnul Kosztandi Mihai:având în vedere că nu am fost consultați de către domnul 

primar cu privire la materialele de pe ordinea de zi,solicităm retragerea de pe ordinea de zi a 

punctelor 2 și 6,respectiv :            

           2.Proiect de hotărâre   pentru aprobarea Planurilor de amplasament şi delimitare a 

imobilelor cu suprafeţele de 42.515 mp, 7.219 mp,2.622 mp,5.765 mp-localitatea  Chiraleu; 

7.174 mp-localitatea Chișlaz;29.887 mp,676 mp-localitatea Sânlazăr;9.423 mp,447 mp,5.220 

mp, 6.679 mp-localitatea Mișca; 4.180 mp,2.668 mp-localitatea Poclușa de Barcău, 6.153 mp-

localitatea Sărsig,  respectiv  pentru înscrierea acestora în propietatea publică a comunei Chișlaz 

cu destinația de drumuri publice . 

          6.Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării,Lucrărilor Publice și 

Administrației prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.”-S.A. a amplasamentului și 

asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții Proiect tip-Construire „Sală 

de sport tribună 180” locuri din comuna Chișlaz,satul Chișlaz.  

         Dl.primar:sunt proiecte importante și necesită aprobare cu operativitate,pentru a depune 

proiecte cu finanțare europeană.Vă rog să le discutăm când ajungem la fiecare punct și să le 

votați pentru că sunt niște termene de depunere pe care le pierdem și pierde comuna .De 

altfel,eu am discutat toate acestea cu liderul d-voastră de grup. 

          Dl.Kosztandi:domnule primar,d-voastră nu țineți cont de ceea ce doresc oamenii din 

satul Mișca pe care noi îi reprezentăm;și ei își doresc drumuri dar nu acolo unde vreți d-voastră 

pentru că acel drum va fi doar în folosul lui Negruț din Chișlaz care are saivanul de oi pe 

pășunea satului nostru.Nu avem nimic împotrivă să facem drumuri,chiar avem nevoie,dar în 

altă parte.Vom vota proiectele d-voastra atunci când veți ține cont si de propunerile 

noastre,dacă aveți nevoie de votul nostru. 

          Dl.secretar general:scoaterea unui proiect de hotărâre  de pe ordinea de zi poate fi făcută 

numai cu acordul inițiatorului dacă proiectele  sunt însoțite de toate avizele necesare și în cazul 

nostru sunt. 

          Dl.primar:nu sunt de acord cu scoaterea celor două puncte de pe ordinea de zi și vă rog 

să le votați pentru că sunt foarte importante pentru comună.  Dorim doar să întabulăm 

drumurile respective și când e gata documentația tehnică vom intra cu proiect de hotărâre și 

pentru celelalte ,de asemenea am făcut deja diligențele necesare  pentru o investiție și în satul 

Mișca   . 

          Domnul Kosztandi:nu suntem de acord,mai întâi să discutăm și să ne prezentați 

proiectele. 

          Domnul Chiș,președinte de ședință: 

          Supunem votului ordinea zi de propusă de domnul primar. 

          Cine este pentru? 

          Se înregistrează 6 voturi “pentru” și anume :dna Gal Eugenia,dna Clintoc 

Simona,dl.Chiș Ian Marinel,dl.Luca Vasile , dl.Crăciun Gheorghe și domnul Negruț Georgel. 

          Domnul secretar general:având în vedere că sunteți prezenți 13 consilieri iar ordinea de 

zi se aprobă conform art.135 alin.(7) din Codul administrativ și Regulamentului de organizare 

și funcționare a consiliului local pe care l-ați aprobat în ședința anterioară cu majoritate 

simplă,la propunerea celui care a convocat consiliului,cu doar 6 voturi “pentru” din 13 care s-

au înregistrat acum,ordinea de zi nu a fost aprobată.         

                                 Dl.președinte de ședință:                                       

                                 Având în vedere că nu a fost aprobată ordinea zi, declar ședința închisă.    

                                 Pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 

 

                              Presedinte de şedinţă                                                         Secretar general, 

                               Ioan Marinel Chiș                                                                Ioan Tiriteu 
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