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                                                                 PROCES – VERBAL 

 

         Încheiat azi,28 octombrie 2021,la sediul Consiliului local,cu ocazia şedinţei extraordinare  

convocate de îndată  a Consiliului local. 

         Prezenţi :  9 consilieri locali:Gal Eugenia,Erdei Sandor,Horgos Viorel, Luca Vasile Carol, 

Crăciun Gheorghe, Dios Emoke , Negruț Georgel Florin,  Chis Ioan Marinel  și Molnar Eva Anna 

Maria. 

         Un  loc de consilier local este vacant. 

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

prin Dispozitia nr.136/28 octombrie 2021 .    

         Având în vedere că domnul Bertalan Layos,președinte de ședință absentează,se propune 

alegerea unui președinte de ședință. 

         Domnul Chiș Ioan Marinel propune alegerea domnului Horgoș Viorel care președinte de 

ședință. 

         Propunerea este supusă la vot și aprobată cu  8 voturi „pentru”,adoptându-se Hotărârea nr.58 

din 28 octombrie 2021 privind alegerea domnului Horgoș Viorel 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 28 septembrie 2021. 

         Procesul verbal  este aprobat cu 9 voturi “pentru”, adoptându-se Hotărârea nr. 59 din 28 

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

        Domnul președinte de ședință: supunem votului ordinea de zi :. 

        Domnul Erdei Șandor:noi am venit la ședință cu un  mandat clar din partea organizației 

noastre,în sensul că vom participa și vom vota doar un singur punct al ordinii de zi deoarece este 

urgent,fiind vorba despre depunerea unui proiect cu finanțare europeană.  Deci propun ca ordinea de 

zi să aibă un singur punct și anume Proiect de hotărâre privind instrumentarea proiectului 

“Modernizare drumuri agricole în comuna Chișlaz,județul Bihor “.       În caz contrar noi nu 

participăm la ședință,ne ridicăm și plecăm. 

        Domnul Negruț:toate proiectele sunt importante,trebuie să le votăm pe toate,avem nevoie de 

ele pentru depunerea de proiecte,de asemenea și de rectificare bugetară. 

        Domnul Chiș:vă rog să votăm și celelalte proiecte,sau cel puțin cel de la pct.2 cu întabularea 

unor drumuri pentru care vrem să depunem proiecte de finanțare. 

        Domnul Erdei:am spus și repet că mandatul nostru ,al celor de la UDMR, este să votăm un 

singur punct de pe ordinea de zi,respectiv cel cu modernizarea drumurilor pentru a putea fi depus 
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astăzi.Noi altceva nu vom vota ,nu semnăm nici prezența la ședință și vom părăsi sala. 

        Domnul primar: într-adevăr,am avut o înțelegere cu domnul Bertalan că vor participa și vota 

doar acest proiect de hotărâre pentru a-l putea depune azi. 

        Domnul președinte de ședință: 

        Supun votului d-voastră,având în vedere cele precizate,următoarea ordine de zi: 

        1.Proiect de hotărâre privind instrumentarea proiectului „Modernizare drumuri agricole în 

comuna Chișlaz,județul Bihor”. 

        Ordinea de zi este supusă votului și aprobată cu 8 voturi pentru și o abținere (Chiș Ioan 

Marinel),adoptându-se zi,care face parte Hotărârea nr.60 din 28 octombrie 2021 cu privire la 

aprobarea ordinii de zi,care face parte integrantă din prezentul proces verbal. 

 

        Domnul Horgoș Viorel, preşedinte de şedinţă: 

        Trecem la punctul 1 al ordinii de zi: 

        1.Proiect de hotărâre privind   instrumentarea proiectului „Modernizare drumuri agricole în 

comuna Chișlaz,județul Bihor”.      

         Domnul primar:am discutat și înainte de ședință,știți despre ce este vorba,respectiv despre 

depunerea unui proiect de modernizare a drumurilor agricole cu finanțare din fonduri europene.Astăzi 

s-a deschis sesiunea de depunere și dorim să-l depunem în cursul zilei.. 

         Cei 9 consilieri prezenți votează “pentru”,adoptându-se Hotărârea nr.61 din 28 octombrie 

2021 privind instrumentarea proiectului „Modernizare drumuri agricole în comuna 

Chișlaz,județul Bihor”   ,care face parte integrantă din prezentul  proces verbal.    

         Domnul președinte de ședință: 

         

  

             Având în vedere că ordinea de zi a fost epuizată,declar închisă ședința consiliului local de 

astăzi.  

             Pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 

 

                                  Presedinte de şedinţă                                                            Secretar general, 

                                        Viorel Horgoș                                                                       Ioan Tiriteu 
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