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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,19 aprilie 2022,la  sediul  Consiliului  local,cu  ocazia  şedinţei  ordinare    a
Consiliului local.
         Prezenţi :  12 consilieri locali:Gal Eugenia,Erdei Sandor,Horgos Viorel, Luca Vasile Carol,
Dios Emoke,Clintoc Elena Simona, Demjen Gavril , Negru  Georgel Florin,Molnar Eva Annamaria,ț
Chis Ioan Marinel ,  Bertalan Layos i Dios Melinda ș .Absentează domnul Crăciun Gheorghe.
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         Dl.Bezi George Dorin,primarul comunei,deschide şedinţa arătând că a fost convocată în scris,
prin Dispozitia nr.73/13 aprilie 2022 .                
         Domnul  Tiriteu  Ioan,secretarul  comunei, supune aprobării  procesul  verbal  al  sedinţei
Consiliului local din data de 4 martie 2022.
         Procesul verbal  este aprobat cu 12 voturi “pentru”, adoptându-se Hotărârea nr. 19 din 19
aprilie 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 rectificării bugetului local .Ini iator:dl.Bezi Georgeț
Dorin,primarul comunei.         
           2.Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între comunele
Chi laz,Pope ti,Derna,Brusturi,Sârbi,Spinu  i  Cetariu  în  vederea depunerii  unui  proiect   cu titlulș ș ș ș
“Înfiin are  re ea  inteligentă  de  distribu ie  a  gazelor  naturale  în  comuneleț ț ț
Chi laz,Pope ti,Derna,Brusturi,Sârbi,Spinu  i Cetariu ” în cadrul Programului na ional de investi iiș ș ș ș ț ț
“Anghel Saligny”.Ini iator:dl.Bezi George Dorin,primarul comunei.ț
           3.Proiect de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de
investi ii  “Înfiin are  re ea  inteligentă  de  distribu ie  a  gazelor  naturale  în  comuneleț ț ț ț
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Chi laz,Pope ti,Derna,Brusturi,Sârbi,Spinu  i Cetariu” în cadrul Programului na ional de investi iiș ș ș ș ț ț
“Anghel Saligny”.Ini iator:dl.Bezi George Dorin,primarul comunei.ț
           4.Proiect de hotărâre  privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de
investi ii  “Înfiin are  re ea  inteligentă  de  distribu ie  a  gazelor  naturale  în  comuna  Chi laz,jude ulț ț ț ț ș ș
Bihor”  .Ini iator:dl.Bezi George Dorin,primarul comunei.ț
           5.Proiect de hotărâre privind  constituirea unui număr cadastral cu înscrierea dreptului de
proprietate publică în favoarea comunei Chi laz  i declararea ca fiind de interes public local a unuiș ș
drum  public  situat  în   intravilanul  comunei  Chi laz,  jude ul  Bihor.Ini iator:dl.Bezi  Georgeș ț ț
Dorin,primarul comunei.
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          6.Proiect de hotărâre privind convocarea adunării proprietarilor de terenuri din comuna Chi lazș
în  vederea  alegerii  reprezentan ilor  acestora  în  Comisia  locală  pentru  stabilirea  dreptului  deț
proprietate privată asupra terenurilor.Ini iator:dl.Bezi George Dorin ,primarul comunei.ț
          7.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane,materiale şi
financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă din comuna Chişlaz pe anul 2022.Ini iator:dl.Beziț
George Dorin,primarul comunei.
          8.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor în comuna
CHIŞLAZ.Ini iator:dl.Bezi George Dorin.primarul comunei.ț
          9.Diverse.
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        Ordinea de zi este aprobată cu 12  voturi”pentru” ,adoptându-se Hotărârea nr.20 din 19 aprilie
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 privind rectificarea bugetului local.  
         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 primar:am propus rectificarea de astăzi în urma primirii  sumelor repartizate prin
hotărâre  de Consiliul  jude ean Bihor către  unită ile  administrativ-teritoriale  din jude  ;sunt sumeț ț ț
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pentru consultan a proiectelor de finan are pe care le-am depus i le vom depune,de asemenea pentruț ț ș
culte.
         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 12 consilieri votează „pentru”,adoptându-se  ț Hotărârea nr.21 din 19 aprilie 2022
privind rectificarea bugetului local,care face parte integrantă din prezentul proces verbal. 
         Domnul pre edinte de edin ă:ș ș ț
         Trecem la punctul 2 al ordinii de zi: 
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         2.Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Acord de parteneriat între comunele
Chi laz,Pope ti,Derna,Brusturi,Sârbi,Spinu  i  Cetariu  în  vederea depunerii  unui  proiect   cu titlulș ș ș ș
“Înfiin are  re ea  inteligentă  de  distribu ie  a  gazelor  naturale  în  comuneleț ț ț
Chi laz,Pope ti,Derna,Brusturi,Sârbi,Spinu  i Cetariu ” în cadrul Programului na ional de investi iiș ș ș ș ț ț
“Anghel Saligny”.Ini iator:dl.Bezi George Dorin,primarul comunei.ț
         Au  fost  întocmite  raportul  compartimentului  de  specialitate  i  avizul  comisiei  deș
specialitate,dacă ave i întrebări?ț
         Domnul primar: îmi doresc foarte mult ca i în comuna Chi laz ,la un moment dat,să seș ș
introducă re eaua de gaz,chiar dacă în acest moment pre ul gazelor a explodat.Pentru a  avea anse deț ț ș
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finan are este necesar să ne asociem cu mai multe unită i administrativ-teritoriale care nu au re ea deț ț ț
gaz natural i în acela i timp pentru a avea un număr mai mare de locuitori poten ial beneficiari .ș ș ț
         Domnul Bertalan: comuna Sâniob nu este interesată?
         Domnul primar:am discutat cu colegul de la Sâniob dar vor să depună singuri proiectul.
         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 proiectul de hotărâre.ț
         Cine este pentru?
         12 consilieri locali votează „pentru”,adoptându-se Hotărârea nr.22 din 19 aprilie  2022
privind  aprobarea  încheierii  unui  Acord  de  parteneriat  între  comunele
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Chi laz,Pope ti,Derna,Brusturi,Sârbi,Spinu  i Cetariu în vederea depunerii unui proiect  cuș ș ș ș
titlul   “Înfiin are  re ea  inteligentă  de  distribu ie  a  gazelor  naturale  în  comuneleț ț ț
Chi laz,Pope ti,Derna,Brusturi,Sârbi,Spinu  i  Cetariu  ”  în  cadrul  Programului  na ional  deș ș ș ș ț
investi ii “Anghel Saligny”ț ,care face parte integrantă din prezentul proces verbal.                     
         
                   Punctul 3: 
                   3.Proiect de hotărâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de
investi ii  “Înfiin are  re ea  inteligentă  de  distribu ie  a  gazelor  naturale  în  comuneleț ț ț ț
Chi laz,Pope ti,Derna,Brusturi,Sârbi,Spinu  i Cetariu” în cadrul Programului na ional de investi iiș ș ș ș ț ț
“Anghel Saligny”.Ini iator:dl.Bezi George Dorin,primarul comunei.ț  
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                   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    
                   Domnul pre edinte de edin ă:dacă  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” ,adoptându-se Hotărârea nr.23 din 19  aprilie  2022
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investi ii “Înfiin are re eaț ț ț
inteligentă  de  distribu ie  a  gazelor  naturale  în  comuneleț
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Chi laz,Pope ti,Derna,Brusturi,Sârbi,Spinu  i  Cetariu”  în  cadrul  Programului  na ional  deș ș ș ș ț
investi ii “Anghel Saligny”,care face parte integrantă din prezentul proces verbal.                    ț
                   Punctul 4:
                   4.Proiect de hotărâre   privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului
de investi ii “Înfiin are re ea inteligentă de distribu ie a gazelor naturale în comuna Chi laz,jude ulț ț ț ț ș ț
Bihor”  .Ini iator:dl.Bezi George Dorin,primarul comunei.ț

                   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 pre edinte de edin ă:dacă  sunt   întrebări,propuneri sau discu ii?ș ș ț ț         
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                   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.24 din 19
aprilie  2022 privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico-economici  ai  obiectivului  de  investi iiț
“Înfiin are  re ea  inteligentă  de  distribu ie  a  gazelor  naturale  în  comuna  Chi laz,jude ulț ț ț ș ț
Bihor,care face parte integrantă din prezentul proces verbal.   
                   Punctul 5:
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                   5.Proiect de hotărâre  privind constituirea unui număr cadastral cu înscrierea dreptului de
proprietate publică în favoarea comunei Chi laz  i declararea ca fiind de interes public local a unuiș ș
drum public situat în  intravilanul comunei Chi laz, jude ul Bihor. ș 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
                  Dl.pre edinte de edin ă:ș ș ț
                  Ave i cuvântul pentru discu ii.ț ț
                 Dl primar :este un drum din satul Mi ca a cărei situa ie juridică a rămas nerezolvată până laș ț
această dată,vrem sa-l cadastrăm i să-l introducem în inventarul domeniului public .ș
                  Domnul pre edinte de edin ă: dacă ave i 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 12 consilierii  prezen iț  votează “pentru” , astfel că se adoptă Hotărârea nr.25 din
19 aprilie 2022 privind constituirea unui număr cadastral cu înscrierea dreptului de proprietate
publică în favoarea comunei Chi laz  i declararea ca fiind de interes public local a unui drumș ș
public situat în  intravilanul comunei Chi laz, jude ul Bihor ,ș ț care face parte integrantă din
prezentul proces verbal.       
                  Punctul 6:     
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                  6.Proiect de hotărâre  privind convocarea adunării proprietarilor de terenuri din comuna
Chi laz în vederea alegerii reprezentan ilor acestora în Comisia locală pentru stabilirea dreptului deș ț
proprietate privată asupra terenurilor.
                  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
                  Domnul secretar general:  având în vedere starea medicală a domnului Popovici
Gavril,reprezentant  al  proprietarilor  în  comisia  locală  de  fond funciar  i  pentru  care  s-a  instituitș
curatela prin hotărâre judecătorească,este necesară completarea comisiei cu alt membru.Desemnarea
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altui membru se poate face de către adunarea proprietarilor din comună,adunare care se convoacă de
consiliului local în conformitate cu Regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.890/2005.
                  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 12 consilieri prezen i votează pentru,adoptându-se ț Hotărârea nr.26 din 19 aprilie
2022 privind privind convocarea adunării  proprietarilor de terenuri  din comuna Chi laz înș
vederea  alegerii  reprezentan ilor  acestora  în  Comisia  locală  pentru  stabilirea  dreptului  deț
proprietate privată asupra terenurilor ,care face parte integrantă din prezentul proces verbal.
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                  7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane,materiale
şi  financiare  pentru  gestionarea  situaţiilor  de  urgenţă  din  comuna  Chişlaz  pe  anul
2022.Ini iator:dl.Bezi George Dorin,primarul comunei.ț
                  Domnul pre edinte de edin ă: au fost elaborate raportul de specialitate i avizulș ș ț ș
comisiei,dacă ave i întrebări?ț
                  Domnul Horgo :dacă avem un generator de curent  în comună?Dacă nu avem,propun săș
cumpărăm unul.
                  Domnul primar:nu avem,notăm propunerea i încercăm să găsim o solu ie.ș ț
                  Dl.pre edinte:dacă nu mai sunt alte întrebăriș , supun votului d-voastră proiectul de
hotărâre.
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                  To i cei 12 consilieri prezen i votează pentru,adoptându-se ț ț Hotărârea nr.27 din 19
aprilie 2022 privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane,materiale şi financiare
pentru gestionarea  situaţiilor  de  urgenţă  din  comuna Chişlaz  pe  anul  2022,care  face  parte
integrantă din prezentul proces verbal.
                   Punctul 8:
                   8.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor în
comuna CHIŞLAZ. 
                    Dl. primar:în fiecare an aprobăm măsuri i modul de ac iune în cazul diferitelor situa iiș ț ț
de urgen ă care pot apărea.ț
                   Dl.pre edinte de edin ă:ș ș ț
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                   Dacă sunt întrebări,discu ii?ț
                   Pentru că nu sunt,supun votului d-voastră proiectul de hotărâre.
                   Se înregistrează 12 voturi pentru,adoptându-se Hotărârea nr.28 din 19 aprilie 2022
privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor în comuna CHIŞLAZ,care face
parte integrantă din prezentul proces verbal.
                   Punctul 9:
                   9.Diverse.
                   Dl.Horgo :să se elibereze spa iul  fostei coli din Sânlazăr de către cei care l-au ocupat iș ț ș ș
să fie preluat de primărie,să se schimbe încuietorile i să se constate starea în care se află spa iul.ș ț
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                   Dl.primar:îl vom prelua i voi ini ia un proiect de hotărâre privind darea în administrare aș ț
unei încăperi în vederea amenajării unui muzeu.        
                   Dl.Erdei:revin la problemele ridicate în edin a anterioară i nerezolvateș ț ș  ,respectiv
acoperirea gropii din curtea grădini ei i tăierea unui copac tot de acolo pentru că în cazul unei furtuniț ș
poate cădea pe copii.
                   Dna.Dios Melinda: i eu revin la problema pe care am ridicat-o în edin a anterioară iș ș ț ș
nerezolvată i anume că trebuie împrejmuită curtea grădini ei vechi din Mi ca   deoarece copiii intrăș ț ș
în  grădinile  vecinilor  i  se  crează  probleme  iar  vecinul  intră  în  curte  i  deranjează  procesul  deș ș
învă ământ.ț
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                   Dl.Bertalan:care este stadiul proiectului depus prin programul „Anghel Saligny” pentru
modernizarea drumurilor?
                   Dl.primar:este în evaluare i în func ie de evaluare este selectat sau nu.Dacă va fiș ț
selectat,se va trece la faza următoare i anume la proiectare.Se pare însă că se  vor finan a proiecte înș ț
limita a 4 milioane de euro pentru o comună prin acel program.

                  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. 
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                  Pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.

                                  Presedinte de şedinţă                                                            Secretar general,
                                     Gavril Demjen                                                                      Ioan Tiriteu
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