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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
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                                                                 PROCES – VERBAL

         Încheiat azi,4 martie 2022,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 ,  Bertalan Layos i Dios Melinda ș .
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         Dl.Bezi George Dorin,primarul comunei,deschide şedinţa arătând că a fost convocată în scris,
prin Dispozitia nr.51/25 februarie 2022 .                
         Domnul  Tiriteu  Ioan,secretarul  comunei, supune aprobării  procesul  verbal  al  sedinţei
Consiliului local din data de 14 februarie 2022.
         Procesul verbal   este aprobat cu 13 voturi “pentru”, adoptându-se  Hotărârea nr. 8 din 4
martie 2022, care face parte integrantă din prezentul proces verbal.      
         Pre edinte de edin ă este dl.Demjen Gavril.    ș ș ț
         Domnul pre edinte de edin ă:        ș ș ț
         Propun aprobării d-voastră următoarea ordine de zi:
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           1.Proiect  de hotărâre privind aprobarea contului  de execu ie a bugetului local  pe anulț
2021.Ini iator:dl.Bezi George Dorin,primarul comunei.         ț
           2.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2022.Ini iator:dl.Bezi Georgeț
Dorin,primarul comunei.
           3.Proiect de hotărâre privind   instrumentarea proiectului “Modernizare drumuri agricole în
comuna Chi laz,jude ul Bihor”ș ț .Ini iator:dl.Bezi George Dorin,primarul comunei.ț
           4.Proiect de hotărâre   privind modificarea componen ei comisiei  de specialitate pentruț
învă ământ,sănătate,activită i  sportive,activită i  socio-culturale,culte,muncă,familie  i  protec ieț ț ț ș ț
socială .Ini iator:dl.Bezi George Dorin,primarul comunei.ț
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          5.Proiect de hotărâre privind desemnarea consilierilor locali care vor face parte din comisia de
evaluare a performan elor profesionale individuale ale secretarului comunei.Ini iator:dl.Bezi Georgeț ț
Dorin,primarul comunei.
          6.Proiect de hotărâre privind aprobarea re elei colare a comunei Chi laz pentru anul colarț ș ș ș
2022/2023.Ini iator:dl.Bezi George Dorin ,primarul comunei.ț
          7.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentan ilor consiliului local în consiliile deț
administra ie ale unită ilor de învă ământ preuniversitar din comuna Chi laz.Ini iator:dl.Bezi Georgeț ț ț ș ț
Dorin,primarul comunei.
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          8.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului consiliului local ca membru în
comisia de evaluare a probei de interviu la concursul pentru ocuparea func iei de director la coalaț Ș
gimnazială nr.1 Chi laz.Ini iator:dl.Bezi George Dorin.primarul comunei.ș ț
          9.Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ac iuni i lucrări de interes local pentruț ș
persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social pentru anul 2022.Ini iator:Dl.Beziț
George Dorin,primarul comunei. 
        10.Diverse.
        Ordinea de zi este aprobată cu 13  voturi”pentru” ,adoptându-se Hotărârea nr.9 din 4 martie
2022 privind aprobarea ordinii de zi,care face parte integrantă din prezentul proces verbal.          
        Domnul Demjen Gavril, preşedinte de şedinţă:
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        Trecem la punctul 1 al ordinii de zi:
        1.   Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execu ie a bugetului local pe anul 2021.  ț
         Domnul pre edinte de edin ă:au fost întocmite raportul comisiei  de specialitate i cel alș ș ț ș
compartimentului de resort,ave i cuvântul pentru discu ii.ț ț
         Domnul Horgo :pentru ce s-a folosit suma de la pct.710101-baze sportive?ș
         Domnul primar:pentru terenul de sport de la Chiraleu,cu tot ce înseamnă proiectare,dirigin ie deț
antier,execu ie,curent electric,etc. precum i pentru cele două parcuri .ș ț ș

         Domnul Horgo :a i promis domnule primar că repara i i terenul de sport din Sânlazăr dar nu a iș ț ț ș ț
făcut nimic pentru asta.
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         Dl.primar:nu am făcut pentru că nu am avut încasări dar pentru mine este o prioritate i vomș
face repara ii în acest an.        ț
         Dl.Horgo :cât a i cheltuit pentru terenul de sport din Chiraleu?ș ț
         Dl.primar:nu tiu exact,între 180-200 mii lei până acum,după edin ă vă rog să solicita i laș ș ț ț
urbanism toate datele de care ave i nevoie.ț
         Dl.Horgo :cine a făcut lista cu ajutoarele pentru lemne?ș
         Dl.primar:doamna Varga,asistentul social,pe baza dosarelor depuse de solicitan i,dosare care auț
fost verificate dacă îndeplinesc condi iile legale i abia apoi aprobate pentru plată.ț ș
         Dl.Horgo :solicit să primim i noi, consilierii, lista cu beneficiarii de ajutoare sociale de toateș ș
felurile din comună. 
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         Dl.primar:dacă ave i mai multe solicitări,vă rog să face i cerere i o să primi i raspuns în termenț ț ș ț
legal.
         Dl.pre edinte de edin ă:ș ș ț
         Dacă mai ave i întrebări?ț
         Având în vedere că nu mai sunt întrebări,supun la vot execu ia bugetului local pe anul 2021.ț
         Cine este pentru?
         To i cei 13 consilieri votează „pentru”,adoptându-se  ț Hotărârea nr.10 din 4 martie 2022
privind aprobarea contului anual de execu ie a bugetului local pe anul 2021,care face parteț
integrantă din prezentul proces verbal. 
         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 aprobarea bugetului local pe anul 2022.
         Au fost întocmite raportul compartimentului contabilitate i avizul comisiei de specialitate,dacăș
ave i întrebări?ț
         Domnul primar: înainte de a trece la dezbateri,vă prezint câteva modificări pe care le propun în
urma discu iilor pe care le-am avut cu grupurile de consilieri :ț
         -venituri total:suma de 5100 mii lei în loc de 4960 mii lei ca urmare a indexării cu rata infla iei;ț
         -cheltuieli:cap.65.04.01-plus 20  mii lei la coala Chi laz,respectv plus 21 mii lei pentru coalaȘ ș Ș
Mi ca;ș
         -cap.67.02.51- plus 2 mii lei;
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         -cap.68.02.51 –plus 50 mii lei;
         -cap.80.02-minus 10 mii lei;
         -cap.84.02.20.02-plus 25 mii lei;
         -cap.51.02.20-plus 22 mii lei.
         Domnul Horgo :la cheltuieli unde  regăsim terenul de sport din Chiraleu?ș
         Domnul primar: este prevăzută suma de 100 mii lei pentru terenul din Chiraleu.
                 Domnul Bertalan:propun să prevedem în buget o anumită sumă pentru refugia ii de războiț
ucrainieni.
                 Domnul primar:avem la situa ii de urgen ă suma de 5 mii lei deocamdată;am pregătitț ț
căminul cultural din Mi ca pentru a primi 21 de refugia i;avem alimente i tot ce este necesar pentruș ț ș
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acest  număr  de  persoane.Dacă  va  fi  cazul,vom  face  o  rectificare  bugetară,dar  o  să  vedem cum
evoluează lucurile.        
                  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 proiectulț
bugetului local pe anul 2022, cu modificările propuse de domnul primar.
                  Cine este pentru?
                  13 consilieri locali votează pentru,adoptându-se Hotărârea nr.11 din 4 martie 2022
privind  aprobarea bugetului local,care face parte integrantă din prezentul proces verbal.
                  Punctul 3: 
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                  3.Proiect de hotărâre privind   instrumentarea proiectului “Modernizare drumuri agricole
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    
                   Dl.primar: proiectul pe care l-am aprobat în anul trecut pentru drumuri agricole a fost
respins,motiv pentru care am întocmit un alt proiect pentru a fi depus în vederea finan ării.Îmi pareț
rău că drumul din Mi ca propus ini ial a trebuit scos din proiect pentru că trebuie îndeplinite anumiteș ț
conexiuni între categorii diferite de drumuri.
                   Domnul pre edinte de edin ă:dacă  ave i întrebări la acest punct al ordinii de zi?ș ș ț ț
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                   Constat că nu sunt, a a că supun votului proiectul de hotărâre.ș
                   Cine este pentru?
                  13 consilieri votează „pentru” ,adoptându-se  Hotărârea nr.12 din 4  martie  2022
privind  instrumentarea  proiectului  “Modernizare  drumuri  agricole  în  comuna  Chi laz,jude ulș ț
Bihor”.,care face parte integrantă din prezentul proces verbal.                    
                   Punctul 4:
                   4.Proiect de hotărâre   privind modificarea componen ei comisiei de specialitate pentruț
învă ământ,sănătate,activită i  sportive,activită i  socio-culturale,culte,muncă,familie  i  protec ieț ț ț ș ț
socială .
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                   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 .      
                   Domnul primar:modificarea a fost propusă ca urmare a demisiei domnului Kosztandi
Mihai i validării doamnei Dio  Melinda.              ș ș
                   Domnul pre edinte de edin ă:dacă  sunt   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.13 din 4 martie
2022 privind  modificarea  componen ei  comisiei  de  specialitate  pentruț
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învă ământ,sănătate,activită i sportive,activită i socio-culturale,culte,muncă,familie i protec ieț ț ț ș ț
socială  ,care face parte integrantă din prezentul proces verbal.   
                   După adoptarea hotărârii,membrii comisiei se retrag pentru alegerea pre edintelui iș ș
secretarului comisiei.A fost ales pre edinte al comisiei  domnul Horgo  Viorel iar secretar,doamnaș ș
Dios Emoke.     
                   Punctul 5:
                   5.Proiect de hotărâre  privind  desemnarea consilierilor locali care vor face parte din
comisia de evaluare a performan elor profesionale individuale ale secretarului comunei.ț
                   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
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                 Dl.pre edinte de edin ă:ș ș ț
                 Ave i cuvântul pentru discu ii.ț ț
                 Dl primar :vreau să vă spun că eu sunt mul umit de activitatea domnului secretarț
general,chiar n-am nicio problem sau ceva de repro at;i-am propus pe cei doi consilieri pentru că a aș ș
cere procedura de evaluare ,
                  Domnul pre edinte de edin ă: dacă ave i întrebări?ș ș ț ț
                  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.14 din
4  martie  2022  privind   desemnarea  consilierilor  locali  care  vor  face  parte  din  comisia  de
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evaluare a performan elor profesionale individuale ale secretarului general al comunei. ,ț care
face parte integrantă din prezentul proces verbal.       
                  Punctul 6:     
                  6.Proiect de hotărâre  privind aprobarea re elei colare a comunei Chi laz pentru anulț ș ș
colar 2022/2023.ș

                  Domnul pre edinte   de edin ă:         ș ș ț                                                                
                  Au fost întocmite raportul compartimentului din primărie i avizul comisiei de specialitateș
a consiliului local.
                  Ave i cuvântul pentru discu ii.ț ț
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                  Domnul Horgo :propun ca din anul colar 2023/2024 să reînfiin ăm grădini a dinș ș ț ț
Sânlazăr.
                  Dl.pre edinte de edin ă:ș ș ț
                  Dacă sunt alte propuneri sau întrebări?
                  Dacă nu sunt,supun votului d-voastră proiectul de hotărâre.Cine este pentru?
                  Cei 13 consilieri prezen i votează pentru,adoptându-se ț Hotărârea nr.15 din 4 martie
2022 privind aprobarea re elei colare a comunei Chi laz pentru anul colar 2022/2023 ,careț ș ș ș
face parte integrantă din prezentul proces verbal.
                  7. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentan ilor consiliului local în consiliile deț
administra ie ale unită ilor de învă ământ preuniversitar din comuna Chi laz.ț ț ț ș

20



                  Domnul pre edinte de edin ă:dacă ave i întrebări?ș ș ț ț
                  Nu sunt,a a că supun votului d-voastră proiecrul de hotărâre.ș
                  To i cei 13 consilieri prezen i votează pentru,adoptându-se ț ț Hotărârea nr.16 din 4 martie
2022 privind desemnarea  reprezentan ilor  consiliului  local  în  consiliile  de  administra ie  aleț ț
unită ilor  de  învă ământ  preuniversitar  din  comuna Chi laz,care  face  parte  integrantă  dinț ț ș
prezentul proces verbal.
                   Punctul 8:
                   8.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului consiliului local ca membru în
comisia de evaluare a probei de interviu la concursul pentru ocuparea func iei de director la coalaț Ș
gimnazială nr.1 Chi laz.ș
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                   Dl.primar:avem dreptul să desemnăm un  reprezentant în comisia de concurs i l-amș
propus pe domnul Chi  Marinel.ș
                   Dl.pre edinte de edin ă:ș ș ț
                   Dacă sunt întrebări,discu ii?ț
                   Pentru că nu sunt,supun votului d-voastră proiectul de hotărâre.
                   Se înregistrează 13 voturi pentru,adoptându-se Hotărârea nr.17 din 4 martie 2022
privind desemnarea reprezentantului  consiliului  local  ca  membru în  comisia  de  evaluare  a
probei de interviu la concursul pentru ocuparea func iei de director la coala gimnazială nr.1ț Ș
Chi laz,care face parte integrantă din prezentul proces verbal.ș
                   Punctul 9:
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                   9.Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ac iuni i lucrări de interes localț ș
pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social pentru anul 2022.
                   D- oara viceprimar: avem  doar 11 persoane apte de muncă dintre beneficiarii de venitș
minim garantat.

                   Dl.primar:la nivelul comunei avem aproximativ 300 de persoane beneficiare de diferite
ajutoare,inclusiv înso itorii persoanelor cu handicap grav.        ț
                   Dl.pre edinte de edin ă:ș ș ț
                   Supun votului d-voastră proiectul de hotărâre.
                   Cine este pentru?
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                   To i cei 13 consilieri votează pentru,  adoptându-se ț Hotărârea nr.18 din 4 martie 2022
privind aprobarea planului  de ac iuni  i  lucrări  de  interes  local  pentru persoanele  apte deț ș
muncă din familiile beneficiare de ajutor social pentru anul 2022,care face parte integrantă din
prezentul proces verbal.
                   9.Diverse.
                   Dl.pre edinte de edin ă:ave i cuvântul pentru discu ii.   ș ș ț ț ț
                   Dl.Luca:trebuie înlocuite 2 becuri la iluminatul public din Poclu a.ș
                   Dl.Erdei:în ce stadiu sunte i cu racordarea institu iilor publice la re eaua de canalizare ?ț ț ț
                   Dl.primar:lucrăm pentru racordarea colii din Chi laz,am racordat primăria i căminul dinș ș ș
Chi laz,urmează coala din Mi ca,grădini a ,blocul ANL,etc.ș ș ș ț
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                   Dl.Erdei:la grădini a din Mi ca este un copac care trebuie tăiat de urgen ă pentru că înț ș ț
cazul unei furtuni poate cădea pe copii.
                   Dl.primar:o să solicităm o societate de profil dacă este înalt copacul.
                   Dl.Bertalan:este de asemenea o groapă tot acolo care trebuie acoperită,se pot întâmpla
accidente.
                   Dna.Dios Melinda:trebuie împrejmuită curtea grădini ei vechi din Mi ca   deoarece copiiiț ș
intră în grădinile vecinilor i se crează probleme.ș
                  Dl.pre edinte de edin ă:ș ș ț
                  Dacă mai ave i alte probleme?ț
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                  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,
                                     Gavril Demjen                                                                      Ioan Tiriteu
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