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e-mail:primaria.chislaz@cjbihor.ro                                                                             webb.www.chislaz.ro

                                                                       PROCES – VERBAL

          Încheiat azi,21 mai 2021,la sediul Consiliului local,cu ocazia şedinţei extraordinare
convocate de îndată  a Consiliului local.
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         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 , Negru  Georgel Florin,Kosztandi Mihai ,  Chis Ioan Marinelț Georgel Florin,Kosztandi Mihai ,  Chis Ioan Marinel  i dlși dl
Bertalan Layos .
         Dl.Bezi George Dorin,primarul comunei,deschide şedinţa arătând că a fost convocată
în scris, prin Dispozitia nr.72 /20 mai 2021 .                
         Pre edinte de edin ă este dl. Chi  Ioan Marinel .și dl și dl ț Georgel Florin,Kosztandi Mihai ,  Chis Ioan Marinel și dl
         Domnul Tiriteu Ioan,secretarul comunei, supune aprobării procesul verbal al sedinţei
Consiliului local din data de 18 mai 2021.
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         Procesul verbal  este aprobat cu 13 voturi “pentru”, adoptându-se Hotărârea nr. 24
din 21 mai 2021, care face parte integrantă din prezentul proces verbal.                   
        Domnul pre edinte de edin ă:și dl și dl ț Georgel Florin,Kosztandi Mihai ,  Chis Ioan Marinel  supun la vot ordinea de zi propusă de domnul primar  :

                    1.Proiect de hotărâre privind aprobarea punerii la dispozi ia proiectului “Sistemț Georgel Florin,Kosztandi Mihai ,  Chis Ioan Marinel
informa ional  pentru  managementul  integrat  al  apelor-etapa  II”  dezvoltat  de  către  Administra iaț Georgel Florin,Kosztandi Mihai ,  Chis Ioan Marinel ț Georgel Florin,Kosztandi Mihai ,  Chis Ioan Marinel
Na ională  „Apele  Române”  a  terenului  pentru  construc ia  noilor  investi ii  aferenteț Georgel Florin,Kosztandi Mihai ,  Chis Ioan Marinel ț Georgel Florin,Kosztandi Mihai ,  Chis Ioan Marinel ț Georgel Florin,Kosztandi Mihai ,  Chis Ioan Marinel
acestuia.Ini iator:dl.Bezi George Dorin,primarul comunei.ț Georgel Florin,Kosztandi Mihai ,  Chis Ioan Marinel
                    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  Chi laz;29.887  mp,676  mp-localitatea  Sânlazăr;9.423  mp,447  mp,5.220  mp,  6.679și dl
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mp-localitatea Mi ca; 4.180 mp,2.668 mp-localitatea Poclu a de Barcău, 6.153 mp-localitatea Sărsig,și dl și dl
respectiv  pentru înscrierea acestora în propietatea publică a comunei Chi laz cu destina ia de drumuriși dl ț Georgel Florin,Kosztandi Mihai ,  Chis Ioan Marinel
publice .Ini iator:dl.Bezi George Dorin,primarul comunei.ț Georgel Florin,Kosztandi Mihai ,  Chis Ioan Marinel
                   3.Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilită ii organizării i derulăriiț Georgel Florin,Kosztandi Mihai ,  Chis Ioan Marinel și dl
procedurilor  de atribuire  a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizi ionarea produselor aferenteț Georgel Florin,Kosztandi Mihai ,  Chis Ioan Marinel
Programului  pentru coli  al  României  i  al  contractelor/acordurilor-cadru de prestare  a serviciilorși dl și dl
pentru  derularea  măsurilor  educative  la  nivelul  comunei  Chi laz.Ini iator:dl.Bezi  Georgeși dl ț Georgel Florin,Kosztandi Mihai ,  Chis Ioan Marinel
Dorin,primarul comunei.
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                  4.Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunită ii i necesită ii demarării procedurilorț Georgel Florin,Kosztandi Mihai ,  Chis Ioan Marinel și dl ț Georgel Florin,Kosztandi Mihai ,  Chis Ioan Marinel
legale de declarare a comunei Chi laz ca sta iune turistică i ulterior accesarea de fonduri europeneși dl ț Georgel Florin,Kosztandi Mihai ,  Chis Ioan Marinel și dl
nerambursabile pe axele de turism.Ini iator:dl.Bezi George Dorin,primarul comunei.ț Georgel Florin,Kosztandi Mihai ,  Chis Ioan Marinel
                 5.Proiect de hotărâre privind buna  gospodărire,între inere,cură enie i înfrumuse are aț Georgel Florin,Kosztandi Mihai ,  Chis Ioan Marinel ț Georgel Florin,Kosztandi Mihai ,  Chis Ioan Marinel și dl ț Georgel Florin,Kosztandi Mihai ,  Chis Ioan Marinel
comunei Chi laz.Bezi George Dorin,primarul comunei.și dl
                 6.Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării,Lucrărilor Publice iși dl
Administra iei prin Compania Na ională de Investi ii “C.N.I.”-S.A. a amplasamentului i asigurareaț Georgel Florin,Kosztandi Mihai ,  Chis Ioan Marinel ț Georgel Florin,Kosztandi Mihai ,  Chis Ioan Marinel ț Georgel Florin,Kosztandi Mihai ,  Chis Ioan Marinel și dl
condi iilor în vederea ț Georgel Florin,Kosztandi Mihai ,  Chis Ioan Marinel executării obiectivului de investi ii Proiect tip-Construire „Sală de sport tribunăț Georgel Florin,Kosztandi Mihai ,  Chis Ioan Marinel
180” locuri din comuna Chi laz,satul Chi laz.și dl și dl  Ini iator:dl.Bezi George Dorin,primarul comunei.ț Georgel Florin,Kosztandi Mihai ,  Chis Ioan Marinel
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                  7.Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării,Lucrărilor Publice iși dl
Administra iei prin Compania Na ională de Investi ii “C.N.I.”-S.A. a amplasamentului i asigurareaț Georgel Florin,Kosztandi Mihai ,  Chis Ioan Marinel ț Georgel Florin,Kosztandi Mihai ,  Chis Ioan Marinel ț Georgel Florin,Kosztandi Mihai ,  Chis Ioan Marinel și dl
condi iilor în vederea ț Georgel Florin,Kosztandi Mihai ,  Chis Ioan Marinel executării obiectivului de investi ii Proiect tip-Construire „Sală de sport tribunăț Georgel Florin,Kosztandi Mihai ,  Chis Ioan Marinel
180” locuri din comuna Chi laz,satul Mi ca.și dl și dl  Ini iator:dl.Bezi George Dorin,primarul comunei.ț Georgel Florin,Kosztandi Mihai ,  Chis Ioan Marinel

                 Ordinea de zi este aprobată cu 13  voturi”pentru” ,adoptându-se Hotărârea nr.25 din 21
mai  2021,care face parte integrantă din prezentul proces verbal.          
                 Domnul Chi  Ioan Marinelși dl , preşedinte de şedinţă:
                 Trecem la punctul 1 al ordinii de zi:
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                 1.Proiect  de hotărâre  privind aprobarea punerii  la  dispozi ia  proiectului  “Sistemț Georgel Florin,Kosztandi Mihai ,  Chis Ioan Marinel
informa ional  pentru  managementul  integrat  al  apelor-etapa  II”  dezvoltat  de  către  Administra iaț Georgel Florin,Kosztandi Mihai ,  Chis Ioan Marinel ț Georgel Florin,Kosztandi Mihai ,  Chis Ioan Marinel
Na ională  „Apele  Române”  a  terenului  pentru  construc ia  noilor  investi ii  aferenteț Georgel Florin,Kosztandi Mihai ,  Chis Ioan Marinel ț Georgel Florin,Kosztandi Mihai ,  Chis Ioan Marinel ț Georgel Florin,Kosztandi Mihai ,  Chis Ioan Marinel
acestuia.Ini iator:dl.Bezi George Dorin,primarul comunei.ț Georgel Florin,Kosztandi Mihai ,  Chis Ioan Marinel
                  Domnul pre edinte de edin ă:avem raportul de specialitate i avizul comisiei care esteși dl și dl ț Georgel Florin,Kosztandi Mihai ,  Chis Ioan Marinel și dl
favorabil,ave i cuvântul pentru discu ii.ț Georgel Florin,Kosztandi Mihai ,  Chis Ioan Marinel ț Georgel Florin,Kosztandi Mihai ,  Chis Ioan Marinel
                  Domnul primar:Compania Na ională Apele Române are în derulare un  proiect din fonduriț Georgel Florin,Kosztandi Mihai ,  Chis Ioan Marinel
europene care cuprinde sisteme de alarmare în caz de pericol i amenin are de inunda ii.În cadrulși dl ț Georgel Florin,Kosztandi Mihai ,  Chis Ioan Marinel ț Georgel Florin,Kosztandi Mihai ,  Chis Ioan Marinel
acestui  proiect  se  inten ionează  amplasarea  în  comuna  noastră  a  3  sirene  de  alarmare  în  sateleț Georgel Florin,Kosztandi Mihai ,  Chis Ioan Marinel
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Chiraleu,Sânlazăr  i  Poclu a  de Barcău,în  locuri  publice,respectiv  coli  i  cămine  culturale,motivși dl și dl și dl și dl
pentru care vă rog să-l aproba i.ț Georgel Florin,Kosztandi Mihai ,  Chis Ioan Marinel
                   Domnul pre edinte de edin ă:și dl și dl ț Georgel Florin,Kosztandi Mihai ,  Chis Ioan Marinel
                   Dacă mai ave i alte întrebări;ț Georgel Florin,Kosztandi Mihai ,  Chis Ioan Marinel
                   Având în vedere că nu mai sunt alte discu ii la acest punct,supun votului d-voastrăț Georgel Florin,Kosztandi Mihai ,  Chis Ioan Marinel
proiectul de hotărâre .
                   Cine este pentru?
                   To i cei 13 consilieri locali votează pentru,adoptându-se ț Georgel Florin,Kosztandi Mihai ,  Chis Ioan Marinel Hotărârea nr.26 din 21 mai
2021  privind  aprobarea  punerii  la  dispozi ia  proiectului  “Sistem  informa ional  pentruția proiectului “Sistem informațional pentru ția proiectului “Sistem informațional pentru
managementul integrat al apelor-etapa II” dezvoltat de către Administra ia Na ională „Apeleția proiectului “Sistem informațional pentru ția proiectului “Sistem informațional pentru
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Române”  a  terenului  pentru  construc ia  noilor  investi ii  aferente  acestuiația proiectului “Sistem informațional pentru ția proiectului “Sistem informațional pentru ,care  face  parte
integrantă din prezentul proces verbal.
                        
                   Punctul 2: 
                   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  Chi laz;29.887  mp,676  mp-localitatea  Sânlazăr;9.423  mp,447  mp,5.220  mp,  6.679și dl
mp-localitatea Mi ca; 4.180 mp,2.668 mp-localitatea Poclu a de Barcău, 6.153 mp-localitatea Sărsig,și dl și dl
respectiv  pentru înscrierea acestora în propietatea publică a comunei Chi laz cu destina ia de drumuriși dl ț Georgel Florin,Kosztandi Mihai ,  Chis Ioan Marinel
publice .Ini iator:dl.Bezi George Dorin,primarul comunei.ț Georgel Florin,Kosztandi Mihai ,  Chis Ioan Marinel
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                   Domnul pre edinte de edin ă:a fost întocmit i avizul favorabil al comisiși dl și dl ț Georgel Florin,Kosztandi Mihai ,  Chis Ioan Marinel și dl ei   de
specialitate a consiliului local precum i raportul compartimentului de resortși dl .
                   Ave i cuvântul pentru discu ii.   ț Georgel Florin,Kosztandi Mihai ,  Chis Ioan Marinel ț Georgel Florin,Kosztandi Mihai ,  Chis Ioan Marinel    
                   Domnul secretar general:fa ă de proiectul de hotărâre aflat pe ordinea de zi a edin eiț Georgel Florin,Kosztandi Mihai ,  Chis Ioan Marinel și dl ț Georgel Florin,Kosztandi Mihai ,  Chis Ioan Marinel
consiliului local de mar i, a fost modificat art.4 din proiectul de hotărâre în sensul că au fost înlocuiteț Georgel Florin,Kosztandi Mihai ,  Chis Ioan Marinel
cele 4 terenuri  cu alte 3 terenuri,a a cum au solicitat  consilierii  din satul Mi ca. In consecin ă,seși dl și dl ț Georgel Florin,Kosztandi Mihai ,  Chis Ioan Marinel
modifică i articolele cu aprobarea planurilor de amplasament în raport de noile numere topograficeși dl
introduse.
                  Domnul Kosztandi:vă mul umim,supărarea noastră la edin a de mar i  a fost cauzată deț Georgel Florin,Kosztandi Mihai ,  Chis Ioan Marinel și dl ț Georgel Florin,Kosztandi Mihai ,  Chis Ioan Marinel ț Georgel Florin,Kosztandi Mihai ,  Chis Ioan Marinel
faptul că nu ne-a consultat domnul primar în prealabil.           
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                  Domnul pre edinte de edin ă:dacă mai ave i întrebări la acest punct al ordinii de zi?și dl și dl ț Georgel Florin,Kosztandi Mihai ,  Chis Ioan Marinel ț Georgel Florin,Kosztandi Mihai ,  Chis Ioan Marinel
                  Constat că nu sunt, a a că supun votului proiectul de hotărâre.și dl
                  Cine este pentru?
                  To i cei 13 consilieri votează pentru,adoptându-se ț Georgel Florin,Kosztandi Mihai ,  Chis Ioan Marinel Hotărârea nr.27 din 21 mai 2021
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
Chi laz;29.887  mp,676  mp-localitatea  Sânlazăr;9.423  mp,447  mp,5.220  mp,  6.679  mp-șlaz;29.887 mp,676 mp-localitatea Sânlazăr;9.423 mp,447 mp,5.220 mp, 6.679 mp-
localitatea  Mi ca;  4.180  mp,2.668  mp-localitatea  Poclu a  de  Barcău,  6.153  mp-localitateașlaz;29.887 mp,676 mp-localitatea Sânlazăr;9.423 mp,447 mp,5.220 mp, 6.679 mp- șlaz;29.887 mp,676 mp-localitatea Sânlazăr;9.423 mp,447 mp,5.220 mp, 6.679 mp-
Sărsig,   respectiv   pentru  înscrierea  acestora  în  propietatea  publică  a  comunei  Chi laz  cușlaz;29.887 mp,676 mp-localitatea Sânlazăr;9.423 mp,447 mp,5.220 mp, 6.679 mp-
destina ia de drumuri publice,care face parte integrantă din prezentul proces verbal.ția proiectului “Sistem informațional pentru
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                          Punctul 3:
                          3.Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilită ii organizării i derulăriiț Georgel Florin,Kosztandi Mihai ,  Chis Ioan Marinel și dl
procedurilor  de atribuire  a contractelor/acordurilor-cadru pentru achizi ionarea produselor aferenteț Georgel Florin,Kosztandi Mihai ,  Chis Ioan Marinel
Programului  pentru coli  al  României  i  al  contractelor/acordurilor-cadru de prestare  a serviciilorși dl și dl
pentru  derularea  măsurilor  educative  la  nivelul  comunei  Chi laz.  Ini iator:dl.Bezi  Georgeși dl ț Georgel Florin,Kosztandi Mihai ,  Chis Ioan Marinel
Dorin,primarul comunei. 
                         Domnul pre edinte de edin ă:și dl și dl ț Georgel Florin,Kosztandi Mihai ,  Chis Ioan Marinel există i raportul compartimentului de resort i avizulși dl și dl
favorabil al comisiei de specialitate ,ave i cuvântul pentru discu iiț Georgel Florin,Kosztandi Mihai ,  Chis Ioan Marinel ț Georgel Florin,Kosztandi Mihai ,  Chis Ioan Marinel .           
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                         Dl.primar:este vorba despre programul  prin care se acordă copiilor corn ,lapte sau
fructe i propun ca de achzi ionarea produselor să se ocupe consiliul jude ean ,a a cum de altfel amși dl ț Georgel Florin,Kosztandi Mihai ,  Chis Ioan Marinel ț Georgel Florin,Kosztandi Mihai ,  Chis Ioan Marinel și dl
hotărât i în anii anteriori.și dl
                         Domnul pre edinte de edin ă:dacă  sunt   întrebări,propuneri sau discu ii?și dl și dl ț Georgel Florin,Kosztandi Mihai ,  Chis Ioan Marinel ț Georgel Florin,Kosztandi Mihai ,  Chis Ioan Marinel         
                         Constat că nu sunt,a a că supun votului d-voastră proiectul de hotărâre .și dl
                         Cine este pentru?
                         Cei 13  consilieri  prezen i votează ț Georgel Florin,Kosztandi Mihai ,  Chis Ioan Marinel “pentru” ,adoptându-se Hotărârea nr.28 din
 21  mai  2021  privind  neasumarea  responsabilită ii  organizării  i  derulării  procedurilor  deția proiectului “Sistem informațional pentru șlaz;29.887 mp,676 mp-localitatea Sânlazăr;9.423 mp,447 mp,5.220 mp, 6.679 mp-
atribuire  a  contractelor/acordurilor-cadru  pentru  achizi ionarea  produselor  aferenteția proiectului “Sistem informațional pentru
Programului  pentru  coli  al  României  i  al  contractelor/acordurilor-cadru  de  prestare  așlaz;29.887 mp,676 mp-localitatea Sânlazăr;9.423 mp,447 mp,5.220 mp, 6.679 mp- șlaz;29.887 mp,676 mp-localitatea Sânlazăr;9.423 mp,447 mp,5.220 mp, 6.679 mp-
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serviciilor  pentru  derularea  măsurilor  educative  la  nivelul  comunei  Chi laz,care  face  parteșlaz;29.887 mp,676 mp-localitatea Sânlazăr;9.423 mp,447 mp,5.220 mp, 6.679 mp-
integrantă din prezentul process verbal.        
                        Punctul 4:
                        4.Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunită ii i necesită ii demarăriiț Georgel Florin,Kosztandi Mihai ,  Chis Ioan Marinel și dl ț Georgel Florin,Kosztandi Mihai ,  Chis Ioan Marinel
procedurilor legale de declarare a comunei Chi laz ca sta iune turistică i ulterior accesarea de fonduriși dl ț Georgel Florin,Kosztandi Mihai ,  Chis Ioan Marinel și dl
europene nerambursabile pe axele de turism. Ini iator:dl.Bezi George Dorin,primarul comunei.ț Georgel Florin,Kosztandi Mihai ,  Chis Ioan Marinel
                         Domnul pre edinte de edin ă:a fost întocmit i avizul favorabil al comisiși dl și dl ț Georgel Florin,Kosztandi Mihai ,  Chis Ioan Marinel și dl ei de
specialitate a consiliului local precum i raportul de specialitate al compartimentului de resort.și dl
                         Dl.pre edinte de edin ă:și dl și dl ț Georgel Florin,Kosztandi Mihai ,  Chis Ioan Marinel
                         Ave i cuvântul pentru discu ii.ț Georgel Florin,Kosztandi Mihai ,  Chis Ioan Marinel ț Georgel Florin,Kosztandi Mihai ,  Chis Ioan Marinel
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                         Domnul primar:declararea comunei ca sta iune turistică ar aduce avantaje iț Georgel Florin,Kosztandi Mihai ,  Chis Ioan Marinel și dl
beneficii,în sensul că se vor putea accesa fonduri europene i de către persoane fizice i de cătreși dl și dl
persoane juridice pentru pensiuni agroturistice,că vom beneficia de un punctaj mai mare dacă vom
depune i noi proiect de modernizare i dezvoltare a trandului din comună.și dl și dl și dl
                         Domnul secretar general:în ultimele luni am văzut în presă că un număr din în ce în ce
mai mare de unită i  administrativ-teritoriale au ob inut statutul de sta iuni turistice,ca de exempluț Georgel Florin,Kosztandi Mihai ,  Chis Ioan Marinel ț Georgel Florin,Kosztandi Mihai ,  Chis Ioan Marinel ț Georgel Florin,Kosztandi Mihai ,  Chis Ioan Marinel
Mădăras,Bor ,Beiu ,Oradea,Salonta,etc.și dl și dl
                         Domnul pre edinte de edin ă: dacă ave i întrebări?și dl și dl ț Georgel Florin,Kosztandi Mihai ,  Chis Ioan Marinel ț Georgel Florin,Kosztandi Mihai ,  Chis Ioan Marinel
                         Domnul Bertalan: de statutul de sta iune turistică va beneficia toată comuna sauț Georgel Florin,Kosztandi Mihai ,  Chis Ioan Marinel
numai satul Chi laz?și dl
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                         Domnul primar:toată comuna.
                         Domnul pre edinte de edin ă: dacă mai ave i întrebări?și dl și dl ț Georgel Florin,Kosztandi Mihai ,  Chis Ioan Marinel ț Georgel Florin,Kosztandi Mihai ,  Chis Ioan Marinel
                         Dacă nu sunt  ,supun votului d-voastră proiectul de hotărâre . 
                         Cine este pentru?
                         To iț Georgel Florin,Kosztandi Mihai ,  Chis Ioan Marinel  cei 13 consilierii  prezen iț Georgel Florin,Kosztandi Mihai ,  Chis Ioan Marinel  votează “pentru” , astfel că se adoptă Hotărârea nr.29
din 21 mai 2021 privind  aprobarea oportunită ii i necesită ii demarării procedurilor legale deția proiectului “Sistem informațional pentru șlaz;29.887 mp,676 mp-localitatea Sânlazăr;9.423 mp,447 mp,5.220 mp, 6.679 mp- ția proiectului “Sistem informațional pentru
declarare  a comunei  Chi laz  ca sta iune turistică  i  ulterior  accesarea de fonduri  europeneșlaz;29.887 mp,676 mp-localitatea Sânlazăr;9.423 mp,447 mp,5.220 mp, 6.679 mp- ția proiectului “Sistem informațional pentru șlaz;29.887 mp,676 mp-localitatea Sânlazăr;9.423 mp,447 mp,5.220 mp, 6.679 mp-
nerambursabile pe axele de turism  ,care face parte integrantă din prezentul proces verbal.     
                           Punctul 5:                                                    
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                           5.Proiect de hotărâre privind buna  gospodărire,între inere,cură enie i înfrumuse areț Georgel Florin,Kosztandi Mihai ,  Chis Ioan Marinel ț Georgel Florin,Kosztandi Mihai ,  Chis Ioan Marinel și dl ț Georgel Florin,Kosztandi Mihai ,  Chis Ioan Marinel
a comunei Chi laz.Bezi George Dorin,primarul comunei.și dl
                           Domnul pre edinte de edin ă:ave i cuvântul pentru discu ii.și dl și dl ț Georgel Florin,Kosztandi Mihai ,  Chis Ioan Marinel ț Georgel Florin,Kosztandi Mihai ,  Chis Ioan Marinel ț Georgel Florin,Kosztandi Mihai ,  Chis Ioan Marinel
                           Domnul secretar general:cei dintre d-voastră care au mai multe mandate de
consilieri,cunosc  faptul  că  în  anii  trecu i  am  mai  aprobat  măsuri  pentru  buna  gospodărire  iț Georgel Florin,Kosztandi Mihai ,  Chis Ioan Marinel și dl
înfrumuse are  a  localită ilor  comunei.Între  timp,legisla ia  specifică  a  cunoscut  modificări,motivț Georgel Florin,Kosztandi Mihai ,  Chis Ioan Marinel ț Georgel Florin,Kosztandi Mihai ,  Chis Ioan Marinel ț Georgel Florin,Kosztandi Mihai ,  Chis Ioan Marinel
pentru care trebuie să adaptăm i măsurile noastre prevederilor legale actuale.Măsurile propuse suntși dl
conforme cu Ordonan a nr.21/2002 privind gospodărirea localită ilor urbane i rurale ,legisla iei deț Georgel Florin,Kosztandi Mihai ,  Chis Ioan Marinel ț Georgel Florin,Kosztandi Mihai ,  Chis Ioan Marinel și dl ț Georgel Florin,Kosztandi Mihai ,  Chis Ioan Marinel
mediu i Ordonan ei nr.2/2001 privind regimul juridic al contraven iilor. și dl ț Georgel Florin,Kosztandi Mihai ,  Chis Ioan Marinel ț Georgel Florin,Kosztandi Mihai ,  Chis Ioan Marinel
                           Dl.pre edinte de edin ă:dacă  sunt întrebări,discu ii ?și dl și dl ț Georgel Florin,Kosztandi Mihai ,  Chis Ioan Marinel ț Georgel Florin,Kosztandi Mihai ,  Chis Ioan Marinel
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                           Constat că nu  sunt ,a a că supun votului d-voastră proiectul de hotărâre.și dl
                           Cine este pentru?
                           Se înregistrează 13 voturi pentru,adoptându-se Hotărârea nr.30 din 21 mai 2021
privind privind  buna   gospodărire,între inere,cură enie  i  înfrumuse are  a  comuneiția proiectului “Sistem informațional pentru ția proiectului “Sistem informațional pentru șlaz;29.887 mp,676 mp-localitatea Sânlazăr;9.423 mp,447 mp,5.220 mp, 6.679 mp- ția proiectului “Sistem informațional pentru
Chi lazșlaz;29.887 mp,676 mp-localitatea Sânlazăr;9.423 mp,447 mp,5.220 mp, 6.679 mp- ,care face parte integrantă din prezentul proces verbal.
                            Punctul 6:
                            6.Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării,Lucrărilor
Publice i Administra iei prin Compania Na ională de Investi ii “C.N.I.”-S.A. a amplasamentului iși dl ț Georgel Florin,Kosztandi Mihai ,  Chis Ioan Marinel ț Georgel Florin,Kosztandi Mihai ,  Chis Ioan Marinel ț Georgel Florin,Kosztandi Mihai ,  Chis Ioan Marinel și dl
asigurarea condi iilor în vederea  ț Georgel Florin,Kosztandi Mihai ,  Chis Ioan Marinel executării obiectivului de investi ii Proiect tip-Construire „Sală deț Georgel Florin,Kosztandi Mihai ,  Chis Ioan Marinel
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sport tribună 180” locuri din comuna Chi laz,satul Chi laz.și dl și dl  Ini iator:dl.Bezi George Dorin,primarulț Georgel Florin,Kosztandi Mihai ,  Chis Ioan Marinel
comunei.
                           Dl.pre edinte de edin ă:avem avizul favorabil al comisiei i raportul de specalitate.și dl și dl ț Georgel Florin,Kosztandi Mihai ,  Chis Ioan Marinel și dl
                           Ave i cuvântul pentru discu ii.                        ț Georgel Florin,Kosztandi Mihai ,  Chis Ioan Marinel ț Georgel Florin,Kosztandi Mihai ,  Chis Ioan Marinel
                           Constat că nu sunt ,a a cu supun votului d-voastră proiectul de hotărâre a a cum ne-ași dl și dl
fost prezentat.
                           Cine este pentru?
                           To i cei 13  consilieri  votează „pentru”.ț Georgel Florin,Kosztandi Mihai ,  Chis Ioan Marinel
                           Se adoptă Hotărârea nr.31 din 21 mai 2021   privind  predarea către Ministerul
Dezvoltării,Lucrărilor  Publice  i  Administra iei  prin  Compania  Na ională  de  Investi iișlaz;29.887 mp,676 mp-localitatea Sânlazăr;9.423 mp,447 mp,5.220 mp, 6.679 mp- ția proiectului “Sistem informațional pentru ția proiectului “Sistem informațional pentru ția proiectului “Sistem informațional pentru
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“C.N.I.”-S.A. a amplasamentului i asigurarea condi iilor în vederea șlaz;29.887 mp,676 mp-localitatea Sânlazăr;9.423 mp,447 mp,5.220 mp, 6.679 mp- ția proiectului “Sistem informațional pentru executării obiectivului de
investi ii Proiect tip-Construire „Sală de sport tribună 180” locuri din comuna Chi laz,satulția proiectului “Sistem informațional pentru șlaz;29.887 mp,676 mp-localitatea Sânlazăr;9.423 mp,447 mp,5.220 mp, 6.679 mp-
Chi laz ,care face parte integrantă din prezentul proces verbal.șlaz;29.887 mp,676 mp-localitatea Sânlazăr;9.423 mp,447 mp,5.220 mp, 6.679 mp-
                          Se trece la pct.7 al ordinii de zi:
                          7.Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării,Lucrărilor Publice
i Administra iei prin Compania Na ională de Investi ii “C.N.I.”-S.A. a amplasamentului i asigurareași dl ț Georgel Florin,Kosztandi Mihai ,  Chis Ioan Marinel ț Georgel Florin,Kosztandi Mihai ,  Chis Ioan Marinel ț Georgel Florin,Kosztandi Mihai ,  Chis Ioan Marinel și dl

condi iilor în vederea ț Georgel Florin,Kosztandi Mihai ,  Chis Ioan Marinel executării obiectivului de investi ii Proiect tip-Construire „Sală de sport tribunăț Georgel Florin,Kosztandi Mihai ,  Chis Ioan Marinel
180” locuri din comuna Chi laz,satul Mi ca.și dl și dl  Ini iator:dl.Bezi George Dorin,primarul comunei.ț Georgel Florin,Kosztandi Mihai ,  Chis Ioan Marinel
                           Dl. pre edinte de edin ă:au fost întocmite avizul favorabil al comisiei de specialitateși dl și dl ț Georgel Florin,Kosztandi Mihai ,  Chis Ioan Marinel
i cel al compartimentului de specialitate ,ave i cuvântul pentru discu ii. și dl ț Georgel Florin,Kosztandi Mihai ,  Chis Ioan Marinel ț Georgel Florin,Kosztandi Mihai ,  Chis Ioan Marinel       
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                           Dl.pre edinte de edin ă:și dl și dl ț Georgel Florin,Kosztandi Mihai ,  Chis Ioan Marinel
                           Dacă ave i întrebări,discu ii,propuneri?                     ț Georgel Florin,Kosztandi Mihai ,  Chis Ioan Marinel ț Georgel Florin,Kosztandi Mihai ,  Chis Ioan Marinel
                           Constat că nu sunt  discu ii, a a că supun votului d-voastră proiectul de hotărâre a aț Georgel Florin,Kosztandi Mihai ,  Chis Ioan Marinel și dl și dl
cum ne-a fost prezentat.    
                           Cine este pentru?
                           To i cei 13 consilieri  prezen i votează „pentru”.ț Georgel Florin,Kosztandi Mihai ,  Chis Ioan Marinel ț Georgel Florin,Kosztandi Mihai ,  Chis Ioan Marinel
                           Se adoptă Hotărârea nr.32 din 21 mai 2021   privind  predarea către Ministerul
Dezvoltării,Lucrărilor  Publice  i  Administra iei  prin  Compania  Na ională  de  Investi iișlaz;29.887 mp,676 mp-localitatea Sânlazăr;9.423 mp,447 mp,5.220 mp, 6.679 mp- ția proiectului “Sistem informațional pentru ția proiectului “Sistem informațional pentru ția proiectului “Sistem informațional pentru
“C.N.I.”-S.A. a amplasamentului i asigurarea condi iilor în vederea șlaz;29.887 mp,676 mp-localitatea Sânlazăr;9.423 mp,447 mp,5.220 mp, 6.679 mp- ția proiectului “Sistem informațional pentru executării obiectivului de
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investi ii Proiect tip-Construire „Sală de sport tribună 180” locuri din comuna Chi laz,satulția proiectului “Sistem informațional pentru șlaz;29.887 mp,676 mp-localitatea Sânlazăr;9.423 mp,447 mp,5.220 mp, 6.679 mp-
Mi ca ,care face parte integrantă din prezentul proces verbal.șlaz;29.887 mp,676 mp-localitatea Sânlazăr;9.423 mp,447 mp,5.220 mp, 6.679 mp-
                            Dl.pre edinte de edin ă:                                      și dl și dl ț Georgel Florin,Kosztandi Mihai ,  Chis Ioan Marinel
                            Având în vedere că nu mai sunt alte puncte înscrise pe ordinea de zi, declar edin ași dl ț Georgel Florin,Kosztandi Mihai ,  Chis Ioan Marinel
închisă.   
                              Pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.

                              Presedinte de şedinţă                                                            Secretar general,
                               Ioan Marinel Chi                                                          și dl           Ioan Tiriteu
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