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                                                                 PROCES – VERBAL 

 

          Încheiat azi,31 august 2021,la sediul Consiliului local,cu ocazia şedinţei ordinare   a 

Consiliului local. 

         Prezenţi :  12 consilieri locali: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 . 

         Absentează doamna Molnar Eva Annamaria. 

         Dl.Bezi George Dorin,primarul comunei,deschide şedinţa arătând că a fost convocată în scris, 

prin Dispozitia nr.105/25 august 2021 .                 

         Domnul primar:vă rog să faceți propuneri pentru alegerea președintelui de ședință. 

         Domnul Demjen Gavril propune alegerea domnului Bertalan Layos ca preșeidnte de ședință. 

         Propunerea este supusă la vot și aprobată cu 12 voturi pentru,adoptându-se Hotărârea nr.42 

din 31 august 2021 privind alegerea domnului Bertalan Layos ca președinte de ședință,care 

face parte integrantă din prezentul procdes verbal. 

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

Consiliului local din data de 25 iunie 2021. 

         Procesul verbal  este aprobat cu 12 voturi “pentru”, adoptându-se Hotărârea nr. 43 din 31 

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

        Domnul președinte de ședință: supun la vot ordinea de zi propusă de domnul primar așa cum 

ne-a fost transmisă  :                                 

        1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local. 

        2.Proiect de hotărâre privind oportunitatea,necesitatea și aprobarea   proiectelor  “Creșterea 

eficienței energetice la Școala Primară nr.1-Chiraleu,comuna Chișlaz,județul Bihor”,respectiv 

“Creșterea eficienței energetice la grădinița Chișlaz,comuna Chișlaz,județul Bihor” precum și a 

indicatorilor tehnico-economici ai acestora. 

        3.Proiect de hotărâre privind aprobarea  actulului constitutiv și a statutului Asociației 

Intercomunitare Zona Nord Vest. 

        4.Proiect de hotărâre pentru aprobarea statutului comunei Chișlaz. 

        5.Diverse. 

        Ordinea de zi este aprobată cu 12  voturi”pentru” ,adoptându-se Hotărârea nr.44 din 31 august  

2021,care face parte integrantă din prezentul proces verbal.           

        Domnul Layos Bertalan, preşedinte de şedinţă: 

        Trecem la punctul 1 al ordinii de zi: 

        1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local. 

         Domnul președinte de ședință:avem raportul de specialitate și avizul comisiei care este 
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favorabil,aveți cuvântul pentru discuții. 

                Domnul primar: Prin Hotărârea Consiliului județean Bihor nr.147/2021 ni s-a alocat suma 

de 280 mii lei,repartizată după cum urmează:cheltuieli pentru cofinanțare canalizare-200 mii 

lei;cheltuieli de consultanță și proiectare pentru creșterea eficienței energetice în școli-35 mii 

lei;cheltuieli pentru cofinanțare proiect –creșterea numărului de utilizatori ai aplicațiilor digitale în 

vederea derulării cursurilor on-line în comuna Chișlaz-20 mii lei;cheltuieli pentru întocmirea 

documentației în vederea declarării comunei Chișlaz ca stațiune turistică de interes local-suma de 25 

mii lei. 

                De asemenea,au fost repartizate prin  GAL Bihor sumele: 100.000  lei pentru Biserica 

Reformată Mișca;30.000 lei pentru Fundația Diaconală Reformată a Eriului ,respectiv suma de 

38.481 lei pentru achiziționare de acțiuni la societatea Apa canal Nord-Vest,aceste sume fiindu-vă 

prezentate și în ședința anterioară dar au fost înscrise greșit în bugetul local de compartimentul 

contabilitate.De asemenea,mai propun alocarea sumei de 10 mii lei pentru Școala gimnazială Mișca 

în vederea acoperirii unor cheltuieli cu organizarea unui concurs internațional. 

                 Domnul Kosztandi:nu am găsit în propunerea de rectificare sumele necesare înființării 

postului de la grădinița cu program prelungit din satul Mișca așa cum  am discutat și am solicitat și în 

ședința anterioară și cum de altfel este înscris și în procesul verbal al acelei ședințe, pe care tocmai l-

am aprobat . 

                 Domnul primar: s-a aprobat o jumătate de post  de către Inspectoratul școlar județean Bihor 

pentru școala din Mișca.O să analizăm și o să discut cu dna director despre necesitatea și 

oportunitatea înființării postului. 

                 Domnul Kosztandi :pentru buna funcționare a grădiniței este nevoie de cel puțin un  post 

cu normă întreagă;vine iarna și trebuie asigurată încălzirea grădiniței,trebuie făcut foc pe toată 

perioada rece și nu există personal pentru așa ceva.Nu știu de ce nu rezolvăm problema pentru că pe 

perioada de implementare a proiectului prin care a fost construită grădinița sunt prevăzute 7 posturi 

iar noi nu asigurărm nici măcar unul. 

                 Domnul primar:o să analizez situația cu cele două școli și o să luăm măsura care se va 

putea. 

                 Domnul Bertalan: la capitolul „alte cheltuieli în domeniul învățământului” –se retrage 

suma de 100 mii lei,de unde?    

                 Domnul primar:a fost prevăzută suma respectivă pentru reparații la școala din Chișlaz dar 

nu le mai facem. 

                 Domnul Bertalan:ce reprezintă suma de 62 mii lei la reparații străzi? 

                 Domnul primar:suma este prevăzută pentru trotuare în satul Poclușa de Barcău. 

                 Domnul primar:de la capitolul drumuri . 

                 Domnul primar:de la capitolul drumuri din 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 de hotărâre . 

                 Cine este pentru? 

                 11 consilieri locali votează pentru(domnul Kosztandi Mihai se abține),adoptându-se 

Hotărârea nr.45 din 31 august 2021 privind  rectificarea bugetului local,care face parte 

integrantă din prezentul proces verbal.                      
                   Punctul 2:  

                   2.Proiect de hotărâre privind oportunitatea,necesitatea și aprobarea   proiectelor  

“Creșterea eficienței energetice la Școala Primară nr.1-Chiraleu,comuna Chișlaz,județul 

Bihor”,respectiv “Creșterea eficienței energetice la grădinița Chișlaz,comuna Chișlaz,județul Bihor” 

precum și a indicatorilor tehnico-economici ai acestora. 

 

                   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.       
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                   Dl.primar: se deshide sesiunea de finanțare pentru astfel de proiecte,este vorba de 

anvelopare,încălzire,acoperiș,etc.            

                   Domnul Kosztandi:se schimbă toată șarpanta și învelitoarea la cele două clădiri? 

                   Domnul primar: da,se refac acoperișurile . 

                   Domnul Negruț:intenționăm să folosim întreg spațiul clădirii unde se află biblioteca și 

care se va reabilita? 

                   Domnul primar:intenționăm să mutăm postul de poliție acolo pentru a avea mai mult 

spațiu în sediul primăriei. 

                   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 12 consilieri votează pentru,adoptându-se Hotărârea nr.46 din 31 august  2021    

privind oportunitatea,necesitatea și aprobarea   proiectelor  “Creșterea eficienței energetice la 

Școala Primară nr.1-Chiraleu,comuna Chișlaz,județul Bihor”,respectiv “Creșterea eficienței 

energetice la grădinița Chișlaz,comuna Chișlaz,județul Bihor” precum și a indicatorilor 

tehnico-economici ai acestora ,care face parte integrantă din prezentul proces verbal.                     
                   Punctul 3: 

                   3.Proiect de hotărâre privind privind aprobarea  actulului constitutiv și a statutului 

Asociației Intercomunitare Zona Nord Vest. 

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

favorabil al comisiei de specialitate ,aveți cuvântul pentru discuții.            

                   Dl.secretar general: după cum ați putut observa,trei comune doresc aderarea la Asociația 

Intercomunitară Zona Nord Vest,respectiv comunele Abram,Brusturi și Derna.Pe cale de 

consecință,se modifică actul constitutiv și statutul asociației,pe care vă rog să le aprobați.                 

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

                   Constat că nu sunt,așa că supun votului d-voastră proiectul de hotărâre așa cum ne-a fost 

transmis. 

                   Cine este pentru? 

                   Cei 12  consilieri  prezenți votează “pentru” ,adoptându-se Hotărârea nr.47 din 31 

august 2021 privind aprobarea   actului constitutiv și a statutului Asociației Intercomunitare 

Zona Nord Vest,care face parte integrantă din prezentul process verbal.         
                    Punctul 4: 

                    4.Proiect de hotărâre pentru aprobarea statutului comunei Chișlaz. 

                    Domnul președinte de ședință:au fost întocmite  avizele favorabile ale celor trei comisii 

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

                    Dl.președinte de ședință: 

                    Aveți cuvântul pentru discuții. 

                    Domnul secretar general: la începutul anului a fost emis un  ordin al ministerului 

dezvoltării și administrației prin care au fost aprobate modele orientative ale regulamentului de 

organizare și funcționare a consiliului local,respectiv a statutului unității administrativ-teritoriale.În 

luna aprilie ați aprobat noul regulament de organizare și funcționare a consiliului local iar astăzi vă 

propunem pentru aprobare noul statut al comunei.Statutul are mai multe anexe și cuprinde date 

privind istoria comunei,rețeaua de drumuri,populație,agenți economici,instituții de cultură și 

religioase,partide politice,evidența  aleșilor locali începând cu anul 1992,etc. 

                     Domnul președinte de ședință: dacă aveți întrebări? 

                     Dacă nu sunt  ,supun votului d-voastră proiectul de hotărâre și statutul comunei.  

                     Cine este pentru? 

                     Toți cei 12 consilierii  prezenți votează “pentru” , astfel că se adoptă Hotărârea nr.48 

din 31 august 2021 privind privind  aprobarea statutului comunei,care face parte integrantă 

din prezentul proces verbal.      
                     Punctul 5:                                                                               

                     5.Diverse.    

                     Aveți cuvântul pentru discuții. 
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                   Dl.Negruț: vă rog să luați măsurile ce se impun pentru rezolvarea situației de la stația de 

epurare care este inundată.Locuitorii comunei fac cereri pentru racordare la apă și canalizare,achită la 

primărie taxa de racordare și apoi fiecare face lucrările cu cine poate.Se produc astfel stricăciuni la 

rețele pentru că nu se cunoaște amplasamentul și traseul conductelor,care afectează toți consumatorii 

racordați și care sunt nevoiți să schimbe filtre,etc.Ar trebui ca o singură firmă agreată de primărie să 

poată face racordările,în funcție de solicitări. 

                   Dl.primar: o rog pe dșoara viceprimar să se ocupe de această problemă,să centralizeze 

cererile de racordare iar când sunt mai multe solicitări să ia legătura cu firma de specialitate cu care 

am discutat pentru a face lucrările de racordare. 

                   Dl.Negruț:executantul trebuie să răspundă pentru lucrări și pentru eventualele străpungeri 

de conducte,inclusiv ieri spargându-se conducta principală în timpul efectuării lucrărilor de racordare 

la o gospodărie.   

                   Dl.Kosztandi:la începutul mandatului meu de primar am făcut o hartă pe care am 

identificat împreună cu dl.Bandi Dorel  toate rețelele,inclusiv cele electrice și pe care o puteți avea în 

vedere atunci când se fac racordări. 

                   Dl.Horgoș:domnule primar,camerele de supraveghere stradală din Sânlazăr funcționează? 

                   Dl.primar:da,s-au reparat ieri de către firma care asigură mentenanță. 

                   Dl.Horgoș:s-au rupt firele de alimentare ale camerei de supraveghere din  apropierea 

locuinței mele,probabil că au fost rupte intenționat.Drumul Sânlazăr-Abrămuț este un drum folosit 

pentru a se evita municipiul Marghita unde sunt controale în trafic ,echipaje de 

poliție,patrule,etc.astfel că cei care au ceva de ascuns ocolesc Marghita prin Sânlazăr.Am văzut 

camioane din care se descărcau diferite bunuri la 2 noaptea iar camera de supraveghere era 

decuplată.De asemenea,se fac tot felul de chefuri și petreceri în curte de către unii locuitori din sat 

până la 4 dimineața, deranjând vecinii dar vizitele poliției care a fost apelată pentru tulburarea liniștii 

publice nu au niciun efect. 

                   Dl.Kosztandi Mihai: la ce dată se racordează la rețeaua de canalizare blocul ANL din 

Mișca și grădinița cu program prelungit?Pentru racordarea blocului lipsesc doar 3 ml de conductă și 

problema poate fi rezolvată rapid iar grădinița de asemenea poate fi racordată ușor din punct de 

vedere tehnic.Fosa septică a grădiniței este plină;trebuie să racordăm cu prioritate 

școlile,grădinițele,căminele culturale. 

                   Dl.primar:ne ocupăm împreună cu dșoara viceprimar de aceste probleme. 

                   Dl.Kosztandi:la DC 113 care a fost asfaltat de curând nu au fost curățate acostamentele 

atunci când s-a asfaltat.Conform proiectului de asfaltare,trebuie pus un strat de 27 cm grosime  

compus din piatră spartă și balast  iar în realitate s-au pus doar 2 cm de balast  ca acostament pe 

marginea drumului asfaltat.Nu putem fi de acord cu asemenea lucrare și nu se poate recepționa așa 

ceva. 

                   De la asfaltarea drumului Mișca-Tăuteu,traficul pe acest drum a crescut foarte mult și ar 

trebui să se limiteze tonajul  camioanelor și utilajelor care au acces pe acest drum. 

                   Vă rog să-mi acceptați demisia din funcția de consilier local începând de mâine.Nu sunt 

de acord cu modul de cheltuire a banilor din bugetul comunei,sunt proiecte ca asfaltările care puteau 

fi făcute din alte surse decât veniturile proprii,respectiv prin proiecte cu finanțare 

guvernamentală,județeană sau fonduri europene;cheltuim de asemenea foarte mult cu firme de 

consultanță și golim bugetul local.O să ajungem în situația în care nu o să putem plăti cheltuieli cum  

ar fi iluminatul public,salariiile,cheltuielile curente. Nu pot fi părtaș la așa ceva. 

                    Domnul primar:eu regret sincer intenția d-voastră de demisie ,chiar dacă am avut discuții 

contradictorii și divergențe și vă asigur că nu avem probleme cu asigurarea sumelor necesare 

cheltuielilor bugetului local. 

                    Dl.președinte de ședință:  domnul Kosztandi este singura persoană care nu  a lipsit  dintre 

aleșii locali din anul 1992 și până azi,după cum știți a avut două mandate de viceprimar și unul de 

primar, printre celelalte de consilier local.  Eu regret sincer și sper să se răzgândească. 

                   Referitor la drumul de legătură Mișca-Tăuteu,după asfaltare traficul este foarte 

mare,inclusiv cu mașini grele.Lipsesc indicatoarele rutiere,semnalizarea rutieră,marcajele,nu se știe 

care drum este cu prioritate. Trebuie rezolvate și aceste probleme pentru buna desfășurare a 
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traficului. 

                     Domnul Kostandi:propun să se instaleze indicator de interzicerea staționării,opririi,lângă 

dispensarul medical din satul Mișca deoarece nu există vizibilitate și se produc blocaje și situații 

generatoare de accidente. 

                    S-ar putea staționa sau parca în curtea dispensarului urmând să se instaleze un indicator 

în acest sens. 

                    Domnul secretar general: instalarea indicatoarelor rutiere pe drumurile publice poate fi 

făcută de administratorul drumului  doar cu avizul serviciului poliției rutiere căruia va trebui să ne 

adresăm în prealabil promovării unui proiect de hotărâre.     

                   Domnul 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                                                            Secretar general, 

                                     Layos Bertalan                                                                       Ioan Tiriteu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


