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         Încheiat azi,28 septembrie 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  , Negru  Georgelț
Florin,Molnar Eva Annamaria ,  Chis Ioan Marinel i dl Bertalan Layos ș .
         Domnul Kosztandi Mihai i-a depus demisia din func ia de consilier local.ș ț
         Dl.Bezi George Dorin,primarul comunei,deschide şedinţa arătând că a fost convocată în scris,
prin Dispozitia nr.106/22 septembrie 2021 .                
         Domnul  Tiriteu  Ioan,secretarul  comunei, supune aprobării  procesul  verbal  al  sedinţei
Consiliului local din data de 31 august 2021.
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         Procesul verbal  este aprobat cu 12 voturi “pentru”, adoptându-se Hotărârea nr. 49 din 28
septembrie 2021, care face parte integrantă din prezentul proces verbal.                  
        Domnul pre edinte de edin ă:ș ș ț  înainte de a supune votului ordinea de zi,vă aduc la cuno tin ăș ț
că dl.primar propune suplimentarea ordinii de zi cu 2 proiecte de hotărâre  :          
        6.Proiect de hotărâre privind  aprobarea cererii de finan are prin Programul Na ional de Investi iiț ț ț
“Anghel Saligny” i a devizului general estimativ pentru obiectivul de investi ii    “Extindere re ea deș ț ț
canalizare,comuna Chi laz,jude ul Bihor”.ș ț
        7.Proiect de hotărâre privind  aprobarea cererii de finan are prin Programul Na ional de Investi iiț ț ț
“Anghel  Saligny”  i  a  devizului  general  estimativ  pentru  obiectivul  de  investi ii  “Modernizareș ț
infrastructură rutieră comuna Chi laz”.ș
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        În consecin ă,propun aprobării d-voastră următoarea ordine de zi:ț
                   1.Proiect de hotărâre privind încetarea prin demisie a mandatului de consilier local al
domnului Kosztandi Mihai i vacantarea locului de inut de acesta.       ș ț
                   2.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local.
                   3.Proiect de hotărâre privind darea în administrare a imobilelor-construc ii-identificateț
prin  nr.cadastral 51294-C1 cu suprafa a de 104 mp respectiv nr.cadastral 51294-C2 cu suprafa a deț ț
183 mp,înscrise în CF nr.51294 Chi laz,aflate în domeniul  privat al comunei.Ini iator:dl.Bezi Georgeș ț
Dorin,primarul comunei.
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                  4.Proiect de hotărâre privind aprobarea  documenta iei Plan Urbanistic Zonal-“Construireț
sală de sport cu tribună,180 locuri  în localitatea Chi laz,comuna Chi laz”.Ini iator:dl.Bezi  Georgeș ș ț
Dorin,primarul comunei.
                  5.Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor i taxelor locale pentru anulș
2022.Ini iator:dl.Bezi George Dorin,primarul comunei.ț
                  6.Proiect de hotărâre privind  aprobarea cererii de finan are prin Programul Na ional deț ț
Investi ii  “Anghel  Saligny”  i  a  devizului  general  estimativ  pentru  obiectivul  de  investi iiț ș ț
“Extindere re ea de canalizare,comuna Chi laz,jude ul Bihor”.ț ș ț
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        7.Proiect de hotărâre privind  aprobarea cererii de finan are prin Programul Na ional de Investi iiț ț ț
“Anghel  Saligny”  i  a  devizului  general  estimativ  pentru  obiectivul  de  investi ii  “Modernizareș ț
infrastructură rutieră comuna Chi laz”.ș
        8.Diverse.

        Ordinea de zi este aprobată cu 11  voturi”pentru”(domnul Horgo  Viorel se ab ine) ,adoptându-ș ț
se  Hotărârea  nr.50  din  28 septembrie  2021 privind aprobarea ordinii  de zi,care  face  parte
integrantă din prezentul proces verbal.          
        Domnul Layos Bertalan, preşedinte de şedinţă:
        Trecem la punctul 1 al ordinii de zi:
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        1.Proiect de hotărâre privind încetarea prin demisie a mandatului de consilier local al domnului
Kosztandi Mihai i vacantarea locului de inut de acesta.       ș ț
         Domnul pre edinte de edin ă:după cum cunoa te i,domnul Kosztandi Mihai i-a depus demisiaș ș ț ș ț ș
din  func ia  de consilier  local.Prin  proiectul  de hotărâre  prezentat  trebuie  să  luăm act  de demisiaț
colegului nostru i să declarăm vacant locul acestuia, astfel încât domnul secretar să procedeze laș
îndeplinirea formalită ilor legale pentru validarea mandatului supleantului de pe lista UDMR.ț
         Cei 12 consilieri prezen i votează “pentru”,adoptându-se ț Hotărârea nr.51 din 28 septembrie
2021 privind încetarea  prin demisie  a mandatului  de consilier  local  al  domnului  Kosztandi
Mihai i vacantarea locului de inut de acesta,care face parte integrantă din prezentul  procesș ț
verbal.   
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         Domnul pre edinte de edin ă:ș ș ț
         Trecem la punctul 2 al ordinii de zi: 
         2.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local.
         Au fost întocmite raportul compartimentului contabilitate i avizul comisiei de specialitate,dacăș
ave i întrebări?ț
         Domnul  primar:  prin  Decizia  Administra iei  Jude ene  a  Finan elor  Publice  Bihorț ț ț
nr.12/17.09.2021 ni s-a alocat suma de 102 mii lei iar prin Decizia nr.14 din 23 septembrie 2021 ni s-
a repartizat suma de  16 mii lei pentru învă ământ,aceasta fiindu-se comunicată ulterior transmiteriiț
materialelelor  de  edin ă.Sumele  primite  se  regăsesc  la  capitolul  cheltuieli  în  special  pentruș ț
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consultan ă la proiectele pentru alimentare cu gaz,canalizare i modernizare drumuri precum i laț ș ș
învă ământ.ț
         Domnul Bertalan:în cursul edin ei anterioare am aprobat repartizarea sumei de 10 mii leiș ț
pentru coala  „Miskolczy  Karloy”  din  Mi ca,dar  în  contabilitate  nu  s-a  făcut  rectificareaȘ ș
corespunzătoare din câte am în eles de la dna director a colii.ț ș
         Domnul primar:a a este,probabil este o gre eală în contabilitate,am fost i sunt de acord cuș ș ș
propunerea ,să facem rectificarea necesară.               
         Domnul pre edinte de edin ă:ș ș ț
         Dacă mai ave i alte întrebări?ț
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         Având în vedere că nu mai sunt alte discu ii la acest punct,supun votului d-voastră proiectul deț
hotărâre cu propunerile primite înainte de edin ă i cu cea privind repartizarea sumei de 10 mii le laș ț ș
coala din Mi ca.ș ș

         Cine este pentru?
         12 consilieri locali votează pentru,adoptându-se  Hotărârea nr.52 din 28 septembrie 2021
privind  rectificarea bugetului local,care face parte integrantă din prezentul proces verbal.
          Punctul 3: 
          3.Proiect de hotărâre privind darea în administrare a imobilelor-construc ii-identificate prinț
nr.cadastral 51294-C1 cu suprafa a de 104 mp respectiv nr.cadastral 51294-C2 cu suprafa a de 183ț ț
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mp,înscrise în CF nr.51294 Chi laz,aflate în domeniul  privat al  comunei.Ini iator:dl.Bezi  Georgeș ț
Dorin,primarul comunei.
          Domnul pre edinte de edin ă:a fost întocmit i avizul favorabil al comisiș ș ț ș ei  de specialitate a
consiliului local precum i raportul compartimentului de resortș .
          Ave i cuvântul pentru discu ii.   ț ț    
                   Dl.primar: Vă informez că suntem la final cu depunerea documenta iei privind declarareaț
comunei ca zonă turistică de interes local dar mai avem nevoie în cadrul documenta iei de spa ii deț ț
cazare .  Acesta este motivul pentru care propun darea în administrare a clădirilor către „Vamo lazș
Travel” care este societatea noastră,dorim să ob inem statutul de localitate turistică.         ț
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                   Domnul Horgo :cine reprezintă societatea,pentru că în cadrul contractului anexat nu esteș
trecut numele?
                   Domnul primar: e un draft de contract,doamna Gal  reprezintă societatea,dar tia i asta .ș ț
                   Domnul Horgo :dacă societatea e tot pe minus,cum e de ca iva ani de zile,de unde vaș ț
avea bani pentru repara ii  i investi ii  la clădirile pe care le dăm?ț ș ț
                   Domnul primar:avem nevoie de clădiri pentru a mări capacitatea de cazare ,eu doresc
modernizarea  i  dezvoltarea  trandului.Din  câte  cunosc  eu,societatea  nu  este  pe  minus  în  acestș ș
an,după mai mul i ani în care a fost în pierdere a a cum am arătat i în campania electorală i cumț ș ș ș
sunt  datele  oficiale  pe  site-ul  ministerului  de  finan e.Suntem  pe  lista  Companiei  Na ionale  deț ț
Investi ii cu modernizarea trandului.ț ș
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                   Domnul Negru : din ce fonduri se vor face repara ii i investi ii în clădirile pe care leț ț ș ț
dăm?
                   Domnul primar:din fondurile societă ii i din bugetul local.ț ș
                   Domnul Horgo :în trand au avut loc în mai multe rânduri scandaluri provocate de iganiș ș ț
care se pare că fac regulile acolo.
                   Domnul primar:am fost informat i s-a intervenit din câte tiu eu atunci când au fostș ș
scandaluri.
                   Domnul Bertalan:în eleg dorin a domnului primar de introduce în circuitul turisticț ț
clădirile despre care discutăm dacă este nevoie pentru a dobândi statutul de zonă turistică i propun săș
votăm proiectul de hotărâre.Dar fac precizarea că dacă la sfăr itul anului societatea închide situa iaș ț
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financiară în pierdere ,care se accentuează cu cheltuielile necesare repararării clădirilor pe care le dăm
în  administrare,voi  ini ia  un  proiect  de  hotărâre  prin  care  să  înceteze  dreptul  de  administrare  alț
societă ii asupra clădirilor despre care vorbim astăzi i pentru care ni s-a cerut votul.ț ș
                   Domnul pre edinte de edin ă:dacă mai ave i întrebări la acest punct al ordinii de zi?ș ș ț ț
                   Constat că nu sunt, a a că supun votului proiectul de hotărâre.ș
                   Cine este pentru?
                   To i cei 12 consilieri votează pentru,adoptându-se ț Hotărârea nr.53 din 28 septembrie  
2021    privind darea în administrare a imobilelor-construc ii-identificate prin  nr.cadastral ț
51294-C1 cu suprafa a de 104 mp respectiv nr.cadastral 51294-C2 cu suprafa a de 183 ț ț
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mp,înscrise în CF nr.51294 Chi laz,aflate în domeniul  privat al comunei  ,care face parte ș
integrantă din prezentul proces verbal.                    
                   Punctul 4:
                   4. Proiect de hotărâre privind aprobarea  documenta iei Plan Urbanistic Zonal-“Construireț
sală de sport cu tribună,180 locuri în localitatea Chi laz,comuna Chi laz”.ș ș
                   Domnul pre edinte de edin ă:ș ș ț există i raportul compartimentului de resort i avizulș ș
favorabil al comisiei de specialitate ,ave i cuvântul pentru discu iiț ț .           
                   Dl. Primar:este penultima fază înaintea aprobării investi iei de către Compania Na ionalăț ț
de Investi ii.ț
                   Domnul Bertalan: pentru  construc ia sălii de sport de la Mi ca nu este nevoie de P.U.Z.?ț ș
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                   Domnul primar:nu este nevoie,pentru că în respectiva zonă avem deja construită baza
sportivă.              
                   Domnul Horgo :Pe documentele primite scrie că P.U.Z.-ul a fost întocmit de o persoanăș
cu numele Baciu,arhitect.Din câte tiu eu,Baciu are numai studii medii i nu este arhitect,are la dosarș ș
copia diplomei de arhitect?Nu vreau să votăm ni te acte nelegale  i pe urmă să răspundem penal.ș ș
                   Domnul primar:nu tiu dacă are,nu e treaba noastră să verificăm actele de studii,oș
chemăm în sală pe doamna Tama  de la urbanism.ș
                   Doamna Tama :lucrarea a fost întocmită de arhitectul Baciu i coordonată de arhitectulș ș
Cre u,ambii  din  Oradea  iar  pe  lucrare  este  aplicată  tampila  societă ii  DAM PROIECT i  cea  aț ș ț ș
arhitectului Cre u. ț
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Documenta ia are avizul  favorabil de specialitate al Direc iei Arhitectului ef al jude ului Bihor,careț ț ș ț
este un aviz  de specialitate.Nu am cerut actele de studii ale nimănui,dar după edin ă îl putem sunaș ț
pe dl.Baciu pentru lămuriri dacă dori i.ț
                   Domnul pre edinte de edin ă:dacă  sunt  alte întrebări,propuneri sau discu ii?ș ș ț ț         
                   Constat că nu sunt,a a că supun votului d-voastră proiectul de hotărâre a a cum ne-a fostș ș
transmis.
                   Cine este pentru?
                   Cei 12  consilieri  prezen i votează ț “pentru” ,adoptându-se Hotărârea nr.54 din 28
septembrie 2021 privind  aprobarea  documenta iei Plan Urbanistic Zonal-“Construire sală deț
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sport cu tribună,180 locuri în localitatea Chi laz,comuna Chi laz” ,care face parte integrantăș ș
din prezentul process verbal.        
                    Punctul 5:
                    5.Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor i taxelor locale pentru anul 2022.ș
                    Domnul pre edinte de edin ă:a fost întocmit avizul favorabil a comisiș ș ț ei de specialitate a
consiliului local precum i raportul de specialitate al compartimentului de resort.ș
                    Dl.pre edinte de edin ă:ș ș ț
                    Ave i cuvântul pentru discu ii.ț ț
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                    Domnul primar: nu am propus majorarea impozitelor i taxelor locale pentru anul 2022ș
inând cont de situa ia socială i economică ,pandemie,cre terea pre urilor la utilită i,etc.Am propusț ț ș ș ț ț

doar indexarea cu rata infla iei pentru că ne obligă  prevederile codului fiscal.ț
                    Domnul Horgo :nu este taxat comer ul ambulant în comună.S-a prevăzut o taxă pentruș ț
comer  ambulant dar nu o încasează nimeni .Eu m-am oferit să încasez taxa stabilită dacă mi se dă unț
chitan ier de către primărie dar probabil că nu se dore te .Domnule primar,vă rog să ne spune i ce ti iț ș ț ș ț
despre vânzarea de pâine de către o firmă din Adoni?  Se vinde pâine în condi ii  neigienice dintr-oț
ma ină,care merge claxonând prin sat.Pe lângă asta ,se face i concuren ă neloială comercian ilor dinș ș ț ț
comuna noastră ale căror impozite i taxe intră  i în bugetul local.ș ș
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                    Domnul primar:eu tiu că se achită taxe pentru comer ul ambulant.Noi nu autorizămș ț
agen ii  economici  ci alte institu ii  i  autorită i  se ocupă de asta.Pe de altă parte,nu putem îngrădiț ț ș ț
comer ul i libera circula ie a mărfurilor i persoanelor.ț ș ț ș
                   Domnul pre edinte de edin ă: dacă ave i alte întrebări?ș ș ț ț
                     Dacă nu sunt  ,supun votului d-voastră proiectul de hotărâre . 
                     Cine este pentru?
                     To iț  cei 12 consilierii  prezen iț  votează “pentru” , astfel că se adoptă Hotărârea nr.55
din 28 septembrie 2021 privind  stabilirea impozitelor i taxelor locale pentru anul 2022 ,ș care
face parte integrantă din prezentul proces verbal.     
                     Punctul 6:        
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                     Domnul pre edinte   de edin ă:         ș ș ț                                                                
                     6. Proiect de hotărâre privind  aprobarea cererii de finan are prin Programul Na ional deț ț
Investi ii  “Anghel  Saligny”  i  a  devizului  general  estimativ  pentru  obiectivul  de  investi iiț ș ț
“Extindere re ea de canalizare,comuna Chi laz,jude ul Bihor”.ț ș ț   
                   Au fost întocmite raportul compartimentului din primărie i avizul comisiei  deș
specialitate a consiliului local.
                   Ave i cuvântul pentru discu ii.ț ț
                   Dl.primar: prin Programul „Anghel Saligny” aprobat de pu in timp prin ordonan ă deț ț
urgen ă s-a ivit oportunitatea de a depune proiecte pentru alimentare cu apă,canalizare i extindereț ș
re ele existente,modernizări de drumuri,etc..Este motivul pentru care am solicitat completarea ordiniiț
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de zi a edin ei de astăzi cu cele două proiecte de hotărâre precum i dorin a noastră de a depuneș ț ș ț
proiecte de finan are prin acest program cu atât mai mult cu cât se pare că   nu sunt linii de finan areț ț
din fonduri europene prin Programul de relansare i rezilien ă.ș ț
                   Dl.Bertalan :ce reprezintă cifrele din  devizul prezentat,cum s-a ajuns la ele? In ce sate se
va extinde canalizarea?
                   Dl.primar: s-au făcut măsurători de către personalul nostru,respectiv dl.Ali i doamnaș
Tama  ,măsurători pe care le-am trasnmis proiectantului i consultantului.A a a rezultat devizul careș ș ș
este  estimativ  iar  canalizarea  a  dori  să  o  facem în  toate  satele.De  asemenea,nu  se  cunoa te  cuș ș
exactitate care este nivelul sumei care se va finan a prin Programul Anghel Saligny.ț
                   Dl.pre edinte de edin ă:ș ș ț
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                   Dacă sunt întrebări?
                   Dacă nu sunt,supun votului d-voastră proiectul de hotărâre.Cine este pentru?
                   Cei 12 consilieri prezen i votează pentru,adoptândus-e  ț Hotărârea nr.56 din 28
septembrie 2021 privind  aprobarea cererii de finan are prin Programul Na ional de Investi iiț ț ț
“Anghel Saligny” i a devizului general estimativ pentru obiectivul de investi ii    “Extindereș ț
re ea de canalizare,comuna Chi laz,jude ul Bihor”.ț ș ț   
                    Domnul pre edinte de edin ă:ș ș ț
                    Trecem la punctul 7:
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                    7.Proiect de hotărâre privind  aprobarea cererii de finan are prin Programul Na ional deț ț
Investi ii  “Anghel  Saligny”  i  a  devizului  general  estimativ  pentru  obiectivul  de  investi iiț ș ț
“Modernizare infrastructură rutieră comuna Chi laz”.ș
                   Avem raportul de specialitate i avizul comisiei de specialitate a consiliului local,ave iș ț
cuvântul pentru discu ii.ț
                   Dl.primar: este un proiect pe care dorim să-l depunem prin acela i program na ional.Maiș ț
avem de asfaltat în comună circa 17 km de străzi i drumuri.ș
                   Dl.Horgo :se asfaltează strada pe care a i promis că se va asfalta în acest an în Sânlazăr?ș ț
                   Dl.primar:o să o asfaltăm prin acela i program .ș
                   Dl.pre edinte de edin ă:ș ș ț
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                   Dacă mai ave i întrebări?ț
                   Dacă nu mai sunt,supun votului d-voastră proiect de hotărâre.Cine este pentru?
                   Cei 12 consilieri prezen i votează pentru,adoptându-se  ț Hotărârea nr.57 din 28
septembrie 2021  privind  aprobarea cererii de finan are prin Programul Na ional de Investi iiț ț ț
“Anghel Saligny” i a devizului general estimativ pentru obiectivul de investi ii “Modernizareș ț
infrastructură rutieră comuna Chi laz”,care face parte integrantă din prezentul proces verbal.ș
                   8.Diverse.
                   Domnul pre edinte de edin ă:ș ș ț
                   Ave i cuvântul pentru discu ii.ț ț
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                   Dl.Bertalan:grupul U.D.M.R. dore te ca la punctul „Diverse” al fiecărei edin e aș ș ț
consiliului local să existe „minutul primarului”,în care primarul să ne informeze despre modul în care
au  fost  duse  la  îndeplinire  hotărârile  pe care  le  adoptăm,despre  modul  în  care  au  fost  rezolvate
problemele pe care le ridicăm în edin e.Sigur că nu primarul personal se ocupă de toate problemeleș ț
ci personalul cu care lucrează, dar vrem să fim informa i despre rezolvarea problemelor pe care leț
ridicăm în numele oamenilor care ne-au ales.
                   Dl.primar:nu sunt de acord cu „minutul primarului”,nu sunt la cheremul nimănui .
                   Dl.Negru  : noi nu luăm pe nimeni la rost dar se impune o informare despre modul în careț
au fost rezolvate problemele pe care le ridicăm .  
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                   Dl.Bertalan:de exemplu,nu tim ce s-a făcut în privin a semnalizării rutiere pe drumulș ț
Mi ca-Tăuteu despre care am discutat în edin a anterioară.ș ș ț
                   Dl.primar:vom punte limitatoare de viteză i vom solicita avizul poli iei rutiere pentruș ț
instalarea de indicatoare rutiere.
                   Dl.Chi :propun să reparăm drumurile neasfaltate pentru că vine sezonul ploios i va fiș ș
greu de circulat;de asemenea să fie făcute repara ii la sta ia de epurare pentru că se revarsă pe o mareț ț
zonă din jurul sta iei.Există o garan ie de bună execu ie care stă la dispozi ia noastră timp de 60 deț ț ț ț
luni;să chemăm executantul sau dacă nu vine ori nu poate,din suma respectivă să angajăm o altă firmă
pentru a face repara iile necesare.ț
                   Dl.Luca :ce acte sunt necesare pentru întabularea intravilanelor prin cadastrul general?
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                   Dl.primar:titluri de proprietate,contracte de vânzare-cumpărare,etc.,mă ocup personal de
această problemă.
                   Dl.Negru :am mai ridicat problema cură ării trotuarelor pentru că sunt zone în care nu seț ț
poate circula.
            Dl.primar;se va ocupa d- oara viceprimar-până la data de 15 octombrie o rog să identificeș
toate zonele în care trebuie intervenit i să-mi prezinte o situa ie a acestora.ș ț
            Dl.Horgo :domnule primar,vă rog să ne spune i sub ce formă s-a închiriat clădirea fostei coliș ț ș
din Sânlazăr ?Dacă se plăte te chirie,ce sumă,pe ce termen s-a închiriat?ș
            Dl.primar:am dat-o pentru maximum un an de zile pentru că oamenii respectivi erau într-o
situa ie disperată.ț
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            Dl.Horgo :eu sunt consilier în satul Sânlazăr dar nici măcar nu m-a întrebat nimeni nimicș
despre asta.Cum a i închiriat clădirea fără aprobarea consiliului local ? A i dat o clădire publică gratisț ț
unor  persoane care  fac  destule  probleme în  sat.Nu avea i  voie  să  o  da i  nimănui  fără  aprobareaț ț
consiliului local. i alte persoane au solicitat pentru închiriere clădirea i nu au primit niciun răspuns.Ș ș
 
             Dl.pre edinte de edin ă:ș ș ț
             Dacă mai ave i alte probleme?ț
             Având în vedere că ordinea de zi a fost epuizată,declar închisă edin a consiliului local deș ț
astăzi. 
             Pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.
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                                  Presedinte de şedinţă                                                            Secretar general,
                                     Layos Bertalan                                                                       Ioan Tiriteu
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