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JUDEȚUL BIHOR 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI CHIȘLAZ 

Chișlaz,nr.250,cod poștal 417180,județul Bihor 
C.I.F.5398331 

Telefon:0259/362569;fax:0259/362695; 
e-mail:primaria.chislaz@cjbihor.ro 

 

 

 

 

                                                                 PROCES – VERBAL 

 

         Încheiat azi,14 februarie 2022,la sediul Consiliului local,cu ocazia şedinţei extraordinare   a 

Consiliului local. 

         Prezenţi :  12 consilieri locali:Gal Eugenia,Erdei Sandor,Horgos Viorel, Luca Vasile Carol,  

Dios Emoke,Clintoc Elena Simona, Demjen Gavril , Negruț Georgel Florin,Molnar Eva Annamaria,  

Chis Ioan Marinel,Dios Melinda și dl Bertalan Layos .Absentează domnul Crăciun Gheorghe,plecat 

din țară. 

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

prin Dispozitia nr.38/10 februarie 2022 .    

         Domnul Erdei Șandor propune alegerea domnului Demjen Gavril ca președinte de ședință. 

         Propunerea este supusă la vot și aprobată cu 12 voturi „pentru”,adoptându-se Hotărârea nr.1 

din 14 februarie 2022 privind alegerea domnului Demjen Gvaril 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 16 decembrie 2021. 

         Procesul verbal  este aprobat cu 12 voturi “pentru”, adoptându-se Hotărârea nr. 2 din 14 

februarie 2022, care face parte integrantă din prezentul proces verbal.     

         Domnul Demjen Gavril,președinte de ședință:         

         Supun aprobării d-voastră următoarea ordine de zi: 

         

           1.Proiect de  hotărâre  cu privire la  modificarea Hotărârii Consiliului local nr.56 din 28 

septembrie 2021 privind  aprobarea cererii de finanțare prin Programul Național de Investiții “Anghel 

Saligny” și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții    “Extindere rețea de 

canalizare,comuna Chișlaz,județul Bihor” .Inițiator:dl.Bezi George,primarul comunei.          

           2.Proiect de hotărâre  cu privire la  modificarea Hotărârii Consiliului local nr.57 din 28 

septembrie 2021 privind  aprobarea cererii de finanțare prin Programul Național de Investiții “Anghel 

Saligny” și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții    “Modernizare infrastructură 

rutieră,comuna Chișlaz,județul Bihor” .Inițiator:dl.Bezi George Dorin,primarul comunei. 

           3.Proiect de hotărâre privind privind actualizarea  inventarului bunurilor care alcătuiesc 

domeniul public al comunei  Chișlaz , județul Bihor. Inițiator:dl.Bezi George Dorin,primarul 

comunei. 

           4.Proiect de hotărâre   privind  constituirea unui număr cadastral cu înscrierea dreptului de 

proprietate publică în favoarea comunei Chișlaz  și declararea ca fiind de interes public local a unui 

drum public situat în  extravilanul comunei Chișlaz, județul Bihor.Inițiator:dl.Bezi George 

Dorin,primarul comunei. 
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        Ordinea de zi este aprobată cu 12  voturi”pentru” ,adoptându-se Hotărârea nr.3 din 14 

februarie  2022 privind aprobarea ordinii de zi,care face parte integrantă din prezentul proces 

verbal.           

        Domnul Demjen Gavril, preşedinte de şedinţă: 

        Trecem la punctul 1 al ordinii de zi: 

         1.Proiect de  hotărâre  cu privire la  modificarea Hotărârii Consiliului local nr.56 din 28 

septembrie 2021 privind  aprobarea cererii de finanțare prin Programul Național de Investiții “Anghel 

Saligny” și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții    “Extindere rețea de 

canalizare,comuna Chișlaz,județul Bihor” .Inițiator:dl.Bezi George,primarul comunei.          

         Domnul primar: așa după cum știți, am aprobat în luna septembrie depunerea unui proiect 

pentru extinderea canalizării din comună  prin Programul național de investiții “Anghel Saligny “. 

         După verificarea dosarelor și apariția Normelor metodologice pentru acest program,Ministerul 

Dezvoltării  ,Lucrărilor Publice și Administrației prin cererea de clarificări ne solicită modificarea 

structurii devizului investiției,motiv pentru care trebuie să aprobăm modificarea  Hotărârii Consiliului 

local nr.56 din 28 septembrie 2021 privind  aprobarea cererii de finanțare prin Programul Național de 

Investiții “Anghel Saligny” și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții    

“Extindere rețea de canalizare,comuna Chișlaz,județul Bihor”, conform clarificărilor. 

         Domnul președinte de ședință:au fost întocmite raportul de specialitate și avizul comisiei de 

specialitate; dacă aveți întrebări? 

         Domnul Horgoș Viorel:în satul Sânlazăr la nr.72 nu este loc pentru canalizare,cum se va 

proceda?       

         Dl.primar:vom cere aviz de la Consiliul județean având în vedere ca drumul  care traversează 

satul este drum județean.De asemenea,vom discuta și cu proprietarii particulari și vom rezolva 

problema,fiind vorba de o investiție de interes general. 

         Domnul președinte de ședință: dacă mai aveți întrebări? 

         Constat că nu sunt așa că supun la vot proiectul de hotărâre. 

         Cine este pentru? 

         Toți cei 12 consilieri prezenți votează “ pentru”,adoptându-se Hotărârea nr. 4 din 14 

februarie 2022 cu privire la  modificarea Hotărârii Consiliului local nr.56 din 28 septembrie 

2021 privind  aprobarea cererii de finanțare prin Programul Național de Investiții “Anghel 

Saligny” și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții    “Extindere rețea de 

canalizare,comuna Chișlaz,județul Bihor”   . 

         Trecem la punctul 2 al ordinii de zi:  

         2.Proiect de hotărâre  cu privire la  modificarea Hotărârii Consiliului local nr.57 din 28 

septembrie 2021 privind  aprobarea cererii de finanțare prin Programul Național de Investiții “Anghel 

Saligny” și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții    “Modernizare infrastructură 

rutieră,comuna Chișlaz,județul Bihor”. 

         Au fost întocmite raportul compartimentului de resort și avizul comisiei de specialitate,dacă 

aveți întrebări? 

         Domnul primar: suntem în aceeași situație ca și la punctul 1; am aprobat în luna septembrie 

depunerea unui proiect pentru modernizarea infrastructurii rutiere din comună  prin Programul 

național de investiții “Anghel Saligny “. 

         După verificarea dosarelor și apariția Normelor metodologice pentru acest program,Ministerul 

Dezvoltării  ,Lucrărilor Publice și Administrației prin cererea de clarificări ne solicită modificarea 

structurii devizului investiției,motiv pentru care trebuie să aprobăm modificarea  Hotărârii Consiliului 

local nr.57 din 28 septembrie 2021 privind  aprobarea cererii de finanțare prin Programul Național de 

Investiții “Anghel Saligny” și a devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții    

“Modernizare infrastructură rutieră,comuna Chișlaz,județul Bihor”, conform clarificărilor. 

          Domnul președinte de ședință: 

          Dacă aveți alte întrebări? 

          Având în vedere că nu  sunt  discuții la acest punct,supun votului d-voastră proiectul de 

hotărâre . 

         Cine este pentru? 
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                  12 consilieri locali votează pentru,adoptându-se Hotărârea nr.5 din 14 februarie 2022 , 

cu privire la  modificarea Hotărârii Consiliului local nr.57 din 28 septembrie 2021 privind  

aprobarea cererii de finanțare prin Programul Național de Investiții “Anghel Saligny” și a 

devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții    “Modernizare infrastructură 

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

                  Punctul 3:  

                  3.Proiect de hotărâre  privind actualizarea  inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul 

public al comunei  Chișlaz , județul Bihor. 

                   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 primar:în urma punctului de vedere transmis de Ministerul Dezvoltării și 

Administrației, ni s-a solicitat întabularea drumurilor pe care intenționăm să le înscriem în domeniul 

public.Am contractat de asemenea întocmirea documentației pentru atestarea domeniului public al 

comunei cu o firmă de specialitate pentru că de peste jumătate de an facem corespondență cu 

ministerul și ne lovim de o birocrație incredibilă. 

                   Domnul Horgoș:în anexa la proiectul de hotărâre am constatat următoarele: la pct.109 –

lățimea drumului este trecută de 17 m; la pct.114 - lățimea drumului este de 1,728 m, iar la pct.116-

lățimea drumului este de 8 m. Nu cred că putem avea un drum cu o lățime mai mare decât 

autostrada,iar altul cât o pistă de biciclete ,probabil sunt însrieri greșite. 

                   Domnul primar: vă mulțumim pentru observații,verificăm cu topograful și le corectăm. 

                   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? 

                  12 consilieri votează „pentru” ,adoptându-se Hotărârea nr.6 din 14  februarie  2022 

privind  actualizarea  inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei  

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

                   Punctul 4: 

                  4.Proiect de hotărâre   privind  constituirea unui număr cadastral cu înscrierea dreptului de 

proprietate publică în favoarea comunei Chișlaz  și declararea ca fiind de interes public local a unui 

drum public situat în  extravilanul comunei Chișlaz, județul Bihor. 

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

favorabil al comisiei de specialitate ,aveți cuvântul pentru discuții.       

                   Dl. primar:documentația este pentru un drum din satul Mișca în vederea cadastrării și apoi 

a modernizării. 

                   Dl.președinte:dacă aveți întrebări? 

                   Având în vedere că nu sunt întrebări,supun la vot rpoiectul de hotărâre așa cum ne-a fost 

transmis. 

                   Cine este pentru? 

                   Se înregistrează 12 voturi pentru,adoptându-se Hotărârea nr.7 din 14 februarie 2022 

privind  constituirea unui număr cadastral cu înscrierea dreptului de proprietate publică în 

favoarea comunei Chișlaz  și declararea ca fiind de interes public local a unui drum public 

situat în  extravilanul comunei Chișlaz, județul Bihor,care face parte integrantă din prezentul 

proces verbal. 

                   Dl.președinte de ședință: 

                   Dacă mai aveți alte probleme? 

                   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, 

                                     Gavril Demjen                                                                        Ioan Tiriteu 
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