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         Încheiat azi,16 decembrie 2021,la sediul Consiliului local,cu ocazia şedinţei ordinare   a
Consiliului local.
         Prezenţi :  13 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,cu precizarea că doamnaș
Dios Melinda a depus jurământul la primul punct al ordinii de zi .
         Dl.Bezi George Dorin,primarul comunei,deschide şedinţa arătând că a fost convocată în scris,
prin Dispozitia nr.151/9 decembrie 2021 .                
         Domnul  Tiriteu  Ioan,secretarul  comunei, supune aprobării  procesul  verbal  al  sedinţei
Consiliului local din data de 28 septembrie 2021.
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         Procesul verbal  este aprobat cu 12 voturi “pentru”, adoptându-se Hotărârea nr. 62 din 16
decembrie 2021, care face parte integrantă din prezentul proces verbal.      
         Pre edinte de edin ă este dl.Horgo  Viorel.            ș ș ț ș
         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 unele modificări  .
         Dl.primar:retragem proiectul de hotărâre de la pct. nr.5 al ordinii de zi,respectiv:   5.Proiect de
hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a comunei Chi laz pentru perioada 2021-ș
2027 i propun introducerea proiectului de hotărâre  ș privind achizi ionarea de ac iuni la societateaț ț
APĂ CANAL NORD VEST S.A.
         În consecin ă,propun aprobării d-voastră următoarea ordine de zi:ț

4



         1.Depunerea jurământului de către doamna Dios Melinda,consilier  validat de Judecătoria
Marghita,supleant pe lista Uniunii Democratice Maghiare din România.         
         2.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local.
         3.Proiect de hotărâre privind   participarea la program,aprobarea documenta iei  tehnico-ț
economice, a indicatorilor tehnico-economici i a contribu iei proprii în cadrul proiectului “Creareaș ț
unor puncte de reîncărcare vehicule electrice în comuna Chi laz,jude ul Bihor”ș ț .
         4.Proiect de hotărâre   privind clasificarea,denumirea i declararea ca fiind de interes publicș
local a unor drumuri publice,situate în intravilanul i extravilanul comunei Chi laz,jude ul Bihor,cuș ș ț
înscrierea dreptului de proprietate publică în favoarea comunei Chi laz .ș
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         5.Proiect de hotărâre  privind achizi ionarea de ac iuni la societatea APĂ CANAL NORDț ț
VEST S.A.
         6.Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al societă ii Apă Canal Nord-Vest S.A.ț
         7.Diverse.

        Ordinea de zi este aprobată  cu  12  voturi”pentru” ,adoptându-se  Hotărârea nr.63  din  16
decembrie  2021 privind aprobarea ordinii de zi,care face parte integrantă din prezentul proces
verbal.          
        Domnul Horgo  Vioprelș , preşedinte de şedinţă:
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        Trecem la punctul 1 al ordinii de zi:
        1.Depunerea jurământului  de către  doamna Dios Melinda,consilier  validat  de Judecătoria
Marghita,supleant pe lista Uniunii Democratice Maghiare din România.         
         Domnul secretar general al comunei prezintă Încheierea civilă nr.108/2021 pronun ată în edin aț ș ț
camerei de consiliu a Judecătoriei Marghita din 22 octombrie 2021,în dosarul nr.2981/255/2021 prin
care se validează  mandatul de consilier local al doamnei DIOS MELINDA,primul supleant acceptant
al mandatului din partea U.D.M.R..
         To i cei prezen i în sală se ridică în picioare iar doamna Dios Melinda cite te jurământul cuț ț ș
mâna pe Constitu ia României i Biblie,după care îl semnează.ț ș
         Domnul pre edinte de edin ă:ș ș ț
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         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: vă prezint propunerile de rectificare a bugetului local,conform raportului iș
proiectului care v-a fost transmis.Vă mai informez că ieri,în cadrul edin ei ordinare a Consiliuluiș ț
jude ean Bihor,prin hotărârea acestuia,ni s-a repartizat suma de 159.400 lei pentru lucrări de cură areț ț
a drumurilor jude ene,sumă pe care vă rog să fi i de acord să o cuprindem la capitolul venituri.ț ț
         Domnul Bertalan:la cheltuieli unde o să se regăsească această sumă?
         Domnul primar: se va regăsi la capitolul 84 – salubrizare.
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         Domnul Bertalan:în raportul primit se găse te suma de 2,6 mii lei pentru culte.Este vorba de oș
suplimentare a sumelor ini iale aprobate prin buget?ț
         Domnul primar:da,este vorba de suplimentarea sumelor aprobate prin bugetul local la începutul
anului.
         Domnul Horgo :unde se repartizează suma de 2,6 mii lei? Cărei biserici?ș
         Domnul primar: la Sânlazăr,către biserica ortodoxă.
         Domnul  Horgo :nu a i  prevăzut  sume pentru  monumentul  istoric  de la  Sânlazăr,pentruș ț
între inerea lui.ț
         Domnul primar:starea monumentului este foarte bună,nu are nevoie de repara ii i cheltuieli.ț ș
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         Domnul Horgo : domnule primar, am discutat că de 1 Decembrie,Ziua Na ională,vom face oș ț
ac iune  comună  la  monumentul  din  Sânlazăr  dar  nu  a i  mai  făcut  nimic.Trata i  cu  indiferen ăț ț ț ț
monumentul istoric .
         Vă rog să ne explica i pentru ce este suma prevăzută în rectificare pentru parcuri,terenuri deț
sport i zone verzi?ș
          Domnul primar:pentru studiul de coexisten ă energetică la terenul de fotbal din Chiraleu iț ș
pentru  lucrări tot acolo. 
          Domnul Horgo :pentru baza sportivă din Sânlazăr nu a i făcut nimic de i am mai ridicat aceastăș ț ș
problemă i în altă edin ă a consiliului local.Acea bază sportivă a fost distrusă prin depozitarea deș ș ț
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materiale atunci când s-a lucrat la canalizare,cu acordul primăriei.Am mai solicitat repararea ei dar  e
în aceea i stare,nu vre i să face i nimic pentru asta,nu a i alocat niciun leu.ș ț ț ț
          Domnul primar:vom remedia problema,o vom repara în perioada următoare .
          Domnul pre edinte de edin ă:ș ș ț
          Dacă mai ave i alte întrebări?ț
          Având în vedere că nu mai sunt alte discu ii la acest punct,supun votului d-voastră rectificareaț
bugetară cu propunerea de completare făcută de dl.primar cu suma de  159.400 lei repartizată de
consiliul judetean.
         Cine este pentru?
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         13 consilieri locali votează pentru,adoptându-se  Hotărârea nr.64 din 16 septembrie 2021
privind  rectificarea bugetului local,care face parte integrantă din prezentul proces verbal.
                  Punctul 3: 
                  3.Proiect de hotărâre privind   participarea la program,aprobarea documenta iei tehnico-ț
economice, a indicatorilor tehnico-economici i a contribu iei proprii în cadrul proiectului “Creareaș ț
unor puncte de reîncărcare vehicule electrice în comuna Chi laz,jude ul Bihor”ș ț .
                   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    
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                   Dl.Bertalan: Cele trei amplasamente,respectiv terenurile pe care vor fi amplasate
sta iile,cui apar in?ț ț
                   Domnul secretar general:    apar in patrimoniului comunei,avem căr ile funciareț ț
actualizate.     
                   Domnul Horgo :în proiectul de hotărâre se vorbe te despre punct de reîncărcare iar înș ș
anexa la proiect,respectiv în descrierea investi iei, se spune că fiecare sta ie de alimentare are  de faptț ț
două puncte,fiind deci o sta ie i nu un punct.ț ș
                   Domnul primar: denumirea proiectului a fost aleasă de firma de consultan ă în acord cuț
ghidul de finan are i autoritatea centrală de mediu,nu văd care e problema că se nume te punct sauț ș ș
sta ie.ț
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                   Domnul Horgo :pai nu  sunt de acord,nu e totuna sta ia de reîncărcare cu punctul pentruș ț
că sta ia are  două puncte.ț
                   Domnul primar:sunt chestiuni tehnice i nu cred că are rost să pierdem vremea,vă rog săș
supune i la vot proiectul de hotărâre.                  ț
                   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?
                  12 consilieri votează „pentru” iar domnul Horgo  Viorel votează „împotrivă”,adoptându-ș
se  Hotărârea  nr.65  din  16   decembrie   2021 privind  participarea  la  program,aprobarea
documenta iei tehnico-economice, a indicatorilor tehnico-economici i a contribu iei proprii înț ș ț
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cadrul  proiectului  “Crearea  unor  puncte  de  reîncărcare  vehicule  electrice  în  comuna
Chi laz,jude ul Bihor”ș ț ,care face parte integrantă din prezentul proces verbal.                    
                   Punctul 4:
                   4.Proiect de hotărâre   privind clasificarea,denumirea i declararea ca fiind de interesș
public  local  a  unor drumuri publice,situate  în intravilanul  i  extravilanul  comunei  Chi laz,jude ulș ș ț
Bihor,cu înscrierea dreptului de proprietate publică în favoarea comunei Chi laz .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 .      
                   Dna Dios Melinda:ar trebui să vedem o hartă,să avem idée unde sunt amplasate drumurile
respective.     
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                   Dl. primar:ave i dreptate, dar o să o prezentăm în edin a următoare în care vom mai aveaț ș ț
ca  obiect  drumuri.Noi  avem  contract  cu  o  firmă  de  consulatn ă  care  se  ocupă  de  inventarulț
domeniului public i avem nevoie i de această hotărâre de i drumurile sunt întabulate în domeniulș ș ș
public al comunei.
                   Dl.Horgo :observăm că din satul Mi ca sunt peste 70 mii metri pătra i,foarte mult înș ș ț
compara ie cu satul Sânlazăr ,care are mai pu in i ca satul Sărsig. Face i drumuri doar ca să aibăț ț ș ț
domnul Dutka  ce ara? Cred că ti i că domnul Dutka  ară toate drumurile agricole cum dore te de iș ș ț ș ș ș
sunt drumuri înscrise pe hăr ile vechi,unele poate chiar strategice.Nu se poate a a ceva,nu a i luatț ș ț
nicio măsură pentru a opri ararea drumurilor i an urilor.ș ș ț
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                   Dl.primar: am auzit că to i fermieri fac acela i lucru,fără a-l apăra pe dl.Dutka  i nu e unț ș ș ș
lucru bun.
                   Dl.Horgo :vă rog să –l chema i să discutăm problema pentru că dl.Dutka  a arat toateș ț ș
drumurile.
                   Dl.Negru : sunt arate i an urile,nu numai drumurile,vă rog să lua i măsuri,să fie obligatț ș ș ț ț
să refacă drumurile i el i to i cei care au făcut la fel.ș ș ț
               Domnul primar:propun  să numim o comisie să facă verificări în toate satele.              
               Domnul Horgo :să facem comisie din care să facă parte câte un consilier din fiecare sat.Deș
asemenea ,să verificăm i situa ia fostului teren de sport din Sânlazăr pentru că este folosit tot de cătreș ț
dl.Dutka .ș
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                 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 13  consilieri  prezen i votează  ț “pentru” ,adoptându-se Hotărârea nr.66 din 16
decembrie 2021 privind clasificarea,denumirea i declararea ca fiind de interes public local aș
unor drumuri publice,situate în intravilanul i extravilanul comunei Chi laz,jude ul Bihor,cuș ș ț
înscrierea  dreptului  de  proprietate  publică  în  favoarea  comunei  Chi laz   ,care  face  parteș
integrantă din prezentul proces verbal.        
                   Punctul 5:
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                   5.Proiect de hotărâre  privind achizi ionarea de ac iuni la societatea APĂ CANAL NORDț ț
VEST S.A.
                    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
                    Dl primar prezintă referatul de aprobare cu motivarea propunerii proiectului de hotărâre.
                    Dl. Negru :ce înseamnă cu titlu oneros?ț
                    Dl.secretar general:adică a primi ceva în schimb, o plată,anumite obliga ii.ț
                    Domnul pre edinte de edin ă: dacă ave i alte întrebări?ș ș ț ț
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                    Dacă nu sunt  ,supun votului d-voastră proiectul de hotărâre . 
                    Cine este pentru?
                    To iț  cei 13 consilierii  prezen iț  votează “pentru” , astfel că se adoptă Hotărârea nr.67
din 16 edcembrie 2021  privind   privind achizi ionarea de ac iuni la societatea APĂ CANALț ț
NORD VEST S.A. ,care face parte integrantă din prezentul proces verbal.     
                     Punctul 6:     
                     6.Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al societă ii Apă Canal Nord-ț
Vest S.A. 
                     Domnul pre edinte   de edin ă:         ș ș ț                                                                
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                   Au fost întocmite raportul compartimentului din primărie i avizul comisiei  deș
specialitate a consiliului local.
                   Ave i cuvântul pentru discu ii.ț ț
                   Domnul primar prezintă referatul de aprobare cu motivarea ini ierii proiectului deț
hotărâre.
                   Dl.pre edinte de edin ă:ș ș ț
                   Dacă sunt întrebări?
                   Dacă nu sunt,supun votului d-voastră proiectul de hotărâre.Cine este pentru?
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                   Cei 13 consilieri prezen i votează pentru,adoptândus-e  ț Hotărârea nr.68 din 16
decembrie  2021 privind   majorarea  capitalului  social  al  societă ii  Apă  Canal  Nord-Vestț
S.A.,care face parte integrantă din prezentul proces verbal.
                   7.Diverse.
                   Domnul pre edinte de edin ă:ș ș ț
                   Ave i cuvântul pentru discu ii.ț ț
                   Dl.Chi :sunt necesare repara ii  la străzi  i  drumuri  precum i rezolvarea unorș ț ș ș
subtraversări la canalizare.
                   Dl.primar:vom face repara ii la străzi i drumuri iar în ceea ce prive te subtraversările nuț ș ș
prea avem solu ii.Probabil vom preda sistemul de alimentare cu apă i canalizarea la S.C.Apă canalț ș
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Bor  pentru  că  nu  avem  posibilită i  tehnice  i  nici  financiare  pentru  remedierea  problemelor  iș ț ș ș
între inerea celor 2 sisteme de apă,respectiv canalizare .ț
                  Dl.Horgo :nici la Sânlazăr nu au fost respectate toate etapele de lucru la canalizare,deș
exemplu, nu a fost pus nisip sub conducte.
                   Dl.Chi :dacă o să predăm apa i canalizaarea la S.C. Apă-canal Bor ,o să crească pre urileș ș ș ț
de cel pu in 3 ori i nu cred că în afară de majorarea tarifelor se va sim i i în calitatea serviciilor a aț ș ț ș ș
cum se întâmplă i în alte localită i.  ș ț
                   Dl.Negru  :circa 3 ha de pă une din zona sta iei de epurare sunt inundate de deversări dinț ș ț
canalizare  ,trebuie  rezolvată  problema,nu  se  poate  continua  a a,situa ia  există  deja  de  mai  multș ț
timp.Când se racordează colile la canalizare?ș
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                   Dna Dio  Melinda:dar blocul A.N.L.când se racordează la canalizare pentru că sunt mariș
probleme cu canalizarea la bloc.
                   Dl.primar:probabil că vom fi nevoi i să apelăm la utilizarea garan iei de bună execu ieț ț ț
re inută executantului pentru a rezolva problema.La blocul ANL este înfundată undeva canalizarea înț
acea zonă,nici nu tim ce e de făcut acolo.ș
                   Dna Clintoc:trebuie făcută cură enie pe marginea străzilor i drumurilor.ț ș
                   Dl.Crăciun:se termină terenul de fotbal din Chiraleu în anul acesta?
                   Dl.primar:mai sunt câteva zile din anul aceasta,nu se termină.
                   Dl.Negru  :se fac cadouri de Crăciun copiilor anul acesta?ț
                   Dl.primar:da,mergem personal la domiciliul copiilor. 
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                   Dl.Bertalan: în curtea grădini ei  noi din Mi ca au mai rămas 2 copaci care au vârfurileț ș
uscate,trebuie cură a i pentru că în cazul unei furtuni vor cădea pe copii. Am solicitat să fie amplasatț ț
un indicator  de  limitare  a  tonajului  pe  drumul  spre Tăuteu,dar  nu  l-am văzut  montat.Se  impune
stabilirea unei taxe pentru depă irea tonajului de 7,5 tone pe acest drum.ș
                   Dl.primar:este pus în partea dreaptă la intrarea pe drumul respectiv,pe gardul bisericii
baptise.Vom pregăti un proiect de hotărâre privind restric iile de tonaj.Domni oara viceprimar ,vă rogț ș
să vă ocupa i de problema copacilor de la grădini a din Mi ca,să face i ce este necesar.ț ț ș ț
                   Dl.Negru :sunt multe persoane care nu plătesc tarifele de salubrizare i nu li se întâmplăț ș
nimic ,plăte te primăria pentru ei, ceea ce crează nemul umiri în rândul celor care plătesc i care vorș ț ș
refuza i ei să plătească.ș
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                   Dl.primar:avem taxă specială stabilită prin hotărârea consiliului local, o să-i somăm i oș
să-i  debităm cu taxele  speciale.Domni oara  viceprimar  se  va ocupa de  notificarea  acestora  i  vaș ș
urmări încasarea sumelor datorate.
                   Dl.Horgo  Viorel: pentru cei interesa i,vă aduc la cuno tin ă că S.C.Transmar dinș ț ș ț
Marghita oferă suma de 1500 lei/ha ca arendă pentru terenurile luate în arendă,mult mai mult ca alte
societă i.ț
                   Îl rog pe dl.primar să dispună remontarea camerei de supraveghere din Sânlazăr care a
fost demontată deoarece prin zona de acoperire a acesteia se circulă foarte mult,se transportă lemne
din pădurea comunei dar i altele,etc.ș
                   Dl.pre edinte de edin ă:ș ș ț
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                   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.

                                  Presedinte de şedinţă                                                            Secretar general,
                                     Viorel Horgo                                                              ș           Ioan Tiriteu
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