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                                                                 PROCES – VERBAL 

 

         Încheiat azi,25 mai 2022,la sediul Consiliului local,cu ocazia şedinţei extraordinare convocate 

de îndată  a Consiliului local. 

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

Dios Emoke,Crăciun Gheorghe, Demjen Gavril , Negruț Georgel Florin,Molnar Eva Annamaria,  

Chis Ioan Marinel ,  Bertalan Layos și Dios Melinda .Absentează doamna Clintoc Simona. 

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

prin Dispozitia nr.88/24 mai 2022 .                 

         Domnul Tiriteu Ioan,secretarul comunei, supune aprobării procesul verbal al sedinţei 

Consiliului local din data de 19 aprilie 2022. 

         Domnul primar solicită propuneri pentru alegerea președintelui de ședință. 

         Domnul Demjen Gavril  propune alegerea domnului Bertalan Layos ca președinte de ședință. 

         Propunerea este supusă la vot și aprobată cu 12 voturi pentru,adoptându-se Hotărârea nr.29 

din 25 mai 2022 privind alegerea domnului Bertalan Layos 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 19 aprilie 2022. 

         Procesul verbal  este aprobat cu 12 voturi “pentru”, adoptându-se Hotărârea nr. 30 din 25 

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

         Domnul președinte de ședință:         

         Propun aprobării d-voastră următoarea ordine de zi: 

 

                  1.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului 

“EFICIENTIZARE ENERGETICĂ  CĂMIN SÂNLAZĂR”. 

                  2.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului 

“EFICIENTIZARE ENERGETICĂ  ȘCOALA CHIȘLAZ CORP C 1”. 

                  3.Proiect de hotărâre privind aprobarea  proiectului “Consolidarea capacității de 

învățământ Școala gimnazială “Miskolczy Karoly Mișca”,sat Mișca,comuna Chișlaz ,în vederea 

gestionării crizei COVID-19” cod SMIS 2014 +146863. 

                  4.Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al 

comunei Chișlaz a unor imobile. 

 

        Ordinea de zi este aprobată cu 12  voturi”pentru” ,adoptându-se Hotărârea nr.31 din 25 mai  

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

        Domnul Bertalan Layos, preşedinte de şedinţă: 
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        Trecem la punctul 1 al ordinii de zi: 

        1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului 

“EFICIENTIZARE ENERGETICĂ  CĂMIN SÂNLAZĂR”.    

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

compartimentului de resort,aveți cuvântul pentru discuții. 

         Domnul primar prezintă principalele lucrări prevăzute în proiect precizând că sursa de finanțare 

este din fonduri europene. 

         Dl.președinte de ședință:toată investiția este realizată din fonduri europene,noi nu avem 

cheltuieli neeligibile? 

         Dl.primar:da,toată suma provine din finanțare externă,nu avem cofinanțare cel puțin la această 

dată nu avem cunoștință de așa ceva. 

         Dl.Horgoș Viorel:dacă realizăm investiția trebuie să facem și o împrejmuire a căminului și a 

spațiului aferent,să protejăm investiția de eventuale stricăciuni. 

         Dl.Bertalan:are dreptate dl.Horgoș,ar trebui făcută și împrejmuire. 

         Dl.primar:are dreptate, dar prin acest proiect nu se poate aproba și împrejmuire.O să o realizăm 

ulterior,din alte fonduri. 

         Dl.Crăciun:în nota de fundamentare ,la ultimul punct ar trebui corectat,s-a scris greșit școala din 

Chișlaz în loc de căminul din Sânlazăr. 

         Dl.secretar:vom ține cont de observația d-voastră. 

         Dl.președinte de ședință: 

         Dacă mai aveți întrebări? 

         Având în vedere că nu mai sunt întrebări,supun la vot proiectul de hotărâre. 

         Cine este pentru? 

         Toți cei 12 consilieri votează „pentru”,adoptându-se Hotărârea nr.32 din 25 mai 2022 privind 

aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului “EFICIENTIZARE ENERGETICĂ  

CĂMIN SÂNLAZĂR”,care face parte integrantă din prezentul proces verbal.  

         Domnul președinte de ședință: 

         Trecem la punctul 2 al ordinii de zi:  

         2.Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului 

“EFICIENTIZARE ENERGETICĂ  ȘCOALA CHIȘLAZ CORP C 1”. 

         Au fost întocmite raportul compartimentului de specialitate și avizul comisiei de 

specialitate,dacă aveți întrebări? 

         Având în vedere că nu  sunt ,supun votului proiectul de hotărâre. 

         Cine este pentru? 

         12 consilieri locali votează „pentru”,adoptându-se Hotărârea nr.33 din 25 mai 2022 

privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului “EFICIENTIZARE 

ENERGETICĂ  ȘCOALA CHIȘLAZ CORP C 1” ,care face parte integrantă din prezentul 

proces verbal.                               

           Punctul 3:  

           3.Proiect de hotărâre privind aprobarea  proiectului “Consolidarea capacității de învățământ 

Școala gimnazială “Miskolczy Karoly Mișca”,sat Mișca,comuna Chișlaz ,în vederea gestionării crizei 

COVID-19” cod SMIS 2014 +146863. 

             Domnul primar:Școala din Mișca a câștigat un proiect cu finanțare europeană,s-a semnat deja 

și contractul de finanțare cu Ministerul Investițiilor dar ghidul de finanțare solicită și aprobarea 

consiliului local. 

               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 președinte de ședință:dacă  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.34 din 25  mai  2022 privind 

aprobarea  proiectului “Consolidarea capacității de învățământ Școala gimnazială “Miskolczy 
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Karoly Mișca”,sat Mișca,comuna Chișlaz ,în vederea gestionării crizei COVID-19” cod SMIS 

2014 +146863,care face parte integrantă din prezentul proces verbal.                     

                   Punctul 4: 

                   4.Proiect de hotărâre   privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public 

al comunei Chișlaz a unor imobile. 

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

favorabil al comisiei de specialitate ,aveți cuvântul pentru discuții.       

                   Domnul președinte de ședință:dacă  sunt   întrebări,propuneri sau discuții?         

                   Constat că nu sunt,așa că supun votului d-voastră proiectul de hotărâre așa cum ne-a fost 

transmis. 

                   Cine este pentru? 

                   Cei 12  consilieri  prezenți votează “pentru” ,adoptându-se Hotărârea nr.35 din 25 mai 

2022 privind  aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al comunei Chișlaz a 

unor imobile,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, 

                                     Layos Bertalan                                                                      Ioan Tiriteu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


