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PROCES – VERBAL
Încheiat azi,25 iunie 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.84 /18 iunie 2021 .
Președinte de ședință este dl. Chiș Ioan Marinel .
Domnul Tiriteu Ioan,secretarul comunei, supune aprobării procesul verbal al sedinţei
Consiliului local din data de 21 mai 2021.
Procesul verbal este aprobat cu 13 voturi “pentru”, adoptându-se Hotărârea nr. 33 din 25
iunie 2021, care face parte integrantă din prezentul proces verbal.
Domnul primar:înainte de a supune aprobării ordinea de zi,propun suplimentarea acesteia cu
un punct și anume „Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local”.
Domnul președinte de ședință: supun la vot ordinea de zi propusă de domnul primar,cu
completarea făcută :
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “Creșterea numărului de utilizatori ai
aplicațiilor digitale în vederea derulării cursurilor on-line în comuna Chișlaz și a cheltuielilor legate
de proiect”.
2.Proiect de hotărâre pentru aprobarea numărului și cuantumului lunar al burselor de
care pot beneficia elevii din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din comuna Chișlaz.
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea actelor adiționale la actul constitutiv și la statutul
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Bistra-Barcău.
4.Proiect de hotărâre privind aderarea comunei Chișlaz la Asociația de Dezvoltare
Intercomunitară ITI IER -Barcău.
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației Plan Urbanistic Zonal –
“Construire sediu Fundația Diaconală Reformată a Eriului “- pe terenul intravilan situat în satul
Mișca,nr.cadastral 53412,comuna Chișlaz.
6.Proiect de hotărâre privind prelungirea valabilității Planului Urbanistic General al
comunei Chișlaz.
7.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local.
8.Diverse.
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Ordinea de zi este aprobată cu 13 voturi”pentru” ,adoptându-se Hotărârea nr.34 din 25
iunie 2021,care face parte integrantă din prezentul proces verbal.
Domnul Chiș Ioan Marinel, preşedinte de şedinţă:
Trecem la punctul 1 al ordinii de zi:
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “Creșterea numărului de utilizatori ai
aplicațiilor digitale în vederea derulării cursurilor on-line în comuna Chișlaz și a cheltuielilor legate
de proiect”.
Domnul președinte de ședință:avem raportul de specialitate și avizul comisiei care este
favorabil,aveți cuvântul pentru discuții.
Domnul primar: Așa după cum știți,în cursul lunii noiembrie a anului trecut am adoptat o
hotărâre privind aprobarea proiectului “Creșterea numărului de utilizatori ai aplicațiilor digitale în
vederea derulării cursurilor on-line în comuna Chișlaz și a cheltuielilor legate de proiect”.
Proiectul a fost declarat eligibil,primind comunicare oficială în acest sens și urmează
procedurile de achiziție a produselor.Unitatea de implementare a proiectului ne solicită prin cererea
de clarificări,o hotărâre a consiliului local cu privire la aprobarea proiectului și a sumelor aferente
proiectului,actualizate,motiv pentru care vă rog să aprobați proiectul de hotărâre.
Domnul Kosztandi:ce produse sunt în proiect?
Domnul primar:tablete și laptopuri pentru elevii și cadrele didactice din comună.
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 de hotărâre .
Cine este pentru?
Toți cei 13 consilieri locali votează pentru,adoptându-se Hotărârea nr.35 din 25 iunie
2021 privind aprobarea proiectului “Creșterea numărului de utilizatori ai aplicațiilor digitale
în vederea derulării cursurilor on-line în comuna Chișlaz și a cheltuielilor legate de
proiect”,care face parte integrantă din prezentul proces verbal.
Punctul 2:
2.Proiect de hotărâre pentru aprobarea numărului și cuantumului lunar al burselor de
care pot beneficia elevii din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din comuna Chișlaz.
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 Horgoș: pe ce criterii s-au stabilit bursele ?
Dl.primar: pe criterii legale,la solicitarea școlilor din comună.
Domnul președinte de ședință:dacă mai aveți întrebări la acest punct al ordinii de zi?
Constat că nu sunt, așa că supun votului proiectul de hotărâre.
Cine este pentru?
Toți cei 13 consilieri votează pentru,adoptându-se Hotărârea nr.36 din 25 iunie 2021
pentru pentru aprobarea numărului și cuantumului lunar al burselor de care pot beneficia
elevii din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din comuna Chișlaz ,care face parte
integrantă din prezentul proces verbal.
Punctul 3:
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea actelor adiționale la actul constitutiv și la statutul
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Zona Bistra-Barcău.
Domnul președinte de ședință:există și raportul compartimentului de resort și avizul
favorabil al comisiei de specialitate ,aveți cuvântul pentru discuții.
Dl.primar: sunt necesare modificările propuse având în vedere rezultatul alegerilor din
toamna anului trecut.
Dl.Demjen Gavril: propun ca și domnișoara viceprimar Dioș Emőke să facă parte dintre
cei 3 reprezentanți ai comunei în A.G.A..
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Dl.primar:propun să fie înlocuit domnul Chiș Ioan Marinel cu dșoara Dioș Emőke.

Domnul președinte de ședință:dacă sunt alte întrebări,propuneri sau discuții?
Constat că nu sunt,așa că supun votului d-voastră proiectul de hotărâre cu propunerea
domnului primar ca eu să fiu înlocuit cu d-șoara viceprimar Dioș ,astfel ca cei 3 reprezentanți ai
comunei să fie dl.primar,dl.Crăciun și d-șoara Dioș.
Cine este pentru?
Cei 13 consilieri prezenți votează “pentru” ,adoptându-se Hotărârea nr.37 din 25
iunie 2021 privind aprobarea actelor adiționale la actul constitutiv și la statutul Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară Zona Bistra-Barcău,care face parte integrantă din prezentul
process verbal.
Punctul 4:
4.Proiect de hotărâre privind aderarea comunei Chișlaz la Asociația de Dezvoltare
Intercomunitară ITI IER -Barcău.
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:
Aveți cuvântul pentru discuții.
Domnul primar: se preconizează înființarea unei megastructuri de atragere a
fondurilor europene,care va cuprinde circa 40 % din unitățile administrativ-teritoriale din județ,dar și
din județele Sălaj și Satu Mare.Asociația nou înființată va avea ca scop simplificarea atragerii de
fonduri europene pentru dezvoltarea u.a.t.-urilor care o compun.
Domnul Horgoș:de unde vine denumirea “IER”?
Domnul primar:probabil că de la Valea Ierului,dar va cuprinde u.a.t.-uri și din alte
zone.
Domnul președinte de ședință: dacă aveți alte întrebări?
Dacă nu sunt ,supun votului d-voastră proiectul de hotărâre .
Cine este pentru?
Toți cei 13 consilierii prezenți votează “pentru” , astfel că se adoptă Hotărârea nr.38
din 25 iunie 2021 privind privind aderarea comunei Chișlaz la Asociația de Dezvoltare
Intercomunitară ITI IER -Barcău,care face parte integrantă din prezentul proces verbal.
Punctul 5:
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației Plan Urbanistic Zonal –
“Construire sediu Fundația Diaconală Reformată a Eriului “- pe terenul intravilan situat în satul
Mișca,nr.cadastral 53412,comuna Chișlaz.
Domnul președinte de ședință: avem raportul de specialitate și avizul comisiei de
specialitate a consiliului local,aveți cuvântul pentru discuții.
Domnul secretar general:fac precizarea că dacă sunt persoane dintre d-voastră care
au un interes patrimonial în Fundația Diaconală Reformată a Eriului,să nu participe la vot,adică să nu
voteze.
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 înregistrează 12 voturi pentru – domnul Bertalan Layos nu votează -adoptându-se
Hotărârea nr.39 din 25 iunie 2021 privind aprobarea documentației Plan Urbanistic Zonal –
“Construire sediu Fundația Diaconală Reformată a Eriului “- pe terenul intravilan situat în
satul Mișca,nr.cadastral 53412,comuna Chișlaz ,care face parte integrantă din prezentul proces
verbal.
Punctul 6:
6.Proiect de hotărâre privind prelungirea valabilității Planului Urbanistic General al
comunei Chișlaz.
Dl.președinte de ședință:avem avizul favorabil al comisiei și raportul de 3
specialitate.

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.40 din 25 iunie 2021 privind prelungirea Planului
Urbanistic General, ,care face parte integrantă din prezentul proces verbal.
Se trece la pct.7 al ordinii de zi:
7.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local.
Dl. președinte de ședință:au fost întocmite avizul favorabil al comisiei de specialitate
și cel al compartimentului de specialitate ,aveți cuvântul pentru discuții.
Dl.primar: am primit suma de 168,48 mii lei de la Asociația GAL Bihor,ca urmare a
unor propuneri pe linie politică.Personal nu sunt mulțumit cu sumele repartizate de GAL Bihor din
care facem parte pentru că în afara acestei sume repartizată la influența factorului politic,nu am primit
și alte sume spre deosebire de celelalte unități administrativ-teritoriale membre.
Dl.președinte de ședință:
Dacă aveți întrebări,discuții,propuneri?
Constat că nu sunt discuții, așa că supun votului d-voastră proiectul de hotărâre așa
cum ne-a fost prezentat.
Cine este pentru?
13 consilieri prezenți votează „pentru”.
Se adoptă Hotărârea nr.41 din 25 iunie 2021 privind rectificarea bugetului
local ,care face parte integrantă din prezentul proces verbal.
Dl.președinte de ședință:
Trecem la punctul 8:
8.Diverse.
Aveți cuvântul pentru discuții.
Dl.Negruț: este nevoie de un pod în Chișlaz,despre care am mai vorbit.Se va amplasa
în această săptămână?
Dl.primar: azi e deja vineri,se va amplasa în saptămâna viitoare.
Dl.Kosztandi:lucrările efectuate de cei de la societatea Dumexim care lucrează în
comună la asfaltări sunt de slabă calitate,ar trebui verificate.Vă rog să se niveleze depozitul de
pământ de la pălincăria din Mișca și din curtea conacului Jako de către aceeași firmă Dumexim.
Dl.Erdei Șandor:cine se ocupă de spațiile verzi din comună?
Dl.primar:noi ne ocupăm dar avem doar 2 oameni și unul cu o jumătate de normă
care lucrează în toată comuna;le întreținem pe toate dar în funcție de posibilitățile pe care le avem.
Dl.Kosztandi:este nevoie de cel puțin o jumătate de normă la grădinița cu program
prelungit din Mișca,este foarte mult de lucru,în special în sezonul în care este nevoie de încălzire (se
face foc începând cu luna octombrie).
Dl.președinte de ședință:
Având în vedere că nu mai sunt alte puncte înscrise pe ordinea de zi, declar ședința
închisă.
Pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.
Presedinte de şedinţă
Ioan Marinel Chiș

Secretar general,
Ioan Tiriteu
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