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                                                                 PROCES – VERBAL 

 

         Încheiat azi,23 iunie 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 Clintoc Simona .Absentează doamna Dios Melinda. 

         Dl.Bezi George Dorin,primarul comunei,deschide şedinţa arătând că a fost convocată în scris, 
prin Dispozitia nr.97/22 iunie 2022 .                 
         Domnul Tiriteu Ioan,secretarul comunei, supune aprobării procesul verbal al sedinţei 

Consiliului local din data de 25 mai 2022. 
         Președinte de ședință este domnul Bertalan Layos. 

         Domnul Tiriteu Ioan,secretarul comunei, supune aprobării procesul verbal al sedinţei 
Consiliului local din data de 25 mai 2022. 
         Procesul verbal  este aprobat cu 12 voturi “pentru”, adoptându-se Hotărârea nr. 36 din 23 

iunie 2022 privind aprobarea procesului verbal al ședinței Consiliului local 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 rectificarea bugetului local. 

         2.Proiect de hotărâre  privind aprobarea  preţului de referinţă si a modului de valorificare a 
masei lemnoase din fond forestier proprietate publică a comunei Chișlaz și administrat de Ocolul 

Silvic Săcueni. 
 
        Ordinea de zi este aprobată cu 12  voturi”pentru” ,adoptându-se Hotărârea nr.37 din 23 iunie  

2022 privind aprobarea ordinii de zi,care face parte integrantă din prezentul proces verbal.           
        Domnul Bertalan Layos, preşedinte de şedinţă: 

        Trecem la punctul 1 al ordinii de zi: 
        1.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local. 
        Domnul președinte de ședință:au fost întocmite raportul comisiei de specialitate și cel al 

compartimentului de resort,aveți cuvântul pentru discuții. 
         Domnul primar :așa cum ați putut citi în materialele care v-au fost transmise,s-a aprobat plata 

pentru tabletele și celelalte materiale primite de școli prin proiectul pe care l-am aprobat mai demult 
iar pentru a plăti furnizorul este necesară o rectificare a bugetului local cu suma respectivă.De 
asemenea,în ședința trecută am aprobat derularea proiectului de la școala din Mișca ,fiind de 
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asemenea necesară cuprinderea sumelor în bugetul local. 
         Dl.președinte de ședință: 

         Dacă aveți întrebări? 
         Având în vedere că nu  sunt întrebări,supun la vot proiectul de hotărâre. 

         Cine este pentru? 
         Toți cei 12 consilieri votează „pentru”,adoptându-se Hotărârea nr.38 din 23 iunie 2022 

privind rectificarea bugetului local,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  preţului de referinţă si a modului de valorificare a masei 
lemnoase din fond forestier proprietate publică a comunei Chișlaz și administrat de Ocolul Silvic 
Săcueni. 

         Au fost întocmite raportul compartimentului de specialitate și avizul comisiei de 
specialitate,dacă aveți întrebări? 

         Dl.primar:să precizăm că o cantitate de 100 mc de lemn rămâne cu titlu gratuit la dispoziția 
primăriei pentru nevoi proprii și ale instituțiilor subordonate pe care o  vom folosi pentru  încălzirea 
sediului și eventual pentru a ajuta școlile și centrul de permanență dacă va fi nevoie . De asemenea va 

fi valorificată de Ocolul silvic cantitatea prevăzută în raportul pe care l-ați primit , cu speranța că 
suma obținută va reuși să acopere cheltuielile de administrare a fondului forestier conform 

contractului de administrare. 
         Dl.Horgoș:Cât lemn a dat primăria în anul trecut la școli și dispensarul medical?Pentru că a fost 
pandemie, cursurile au fost on-line și nu s-au consumat lemne. 

         Dl.primar:școlile au buget propriu și și-au cumpărat lemne,am dat pentru centrul de permanență 
vreo 6 metri cubi. 
         Dl.președinte de ședință:dacă mai 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.39 din 23 iunie  2022 
privind privind aprobarea  preţului de referinţă si a modului de valorificare a masei lemnoase 

din fond forestier proprietate publică a comunei Chișlaz și administrat de Ocolul Silvic 

Săcueni,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.  

                  Dl.Negruț Georgel:chiar dacă nu este pe ordinea de zi,aș vrea să vă aduc la cunoștință 
unele probleme privind ștrandul termal .De la schimbarea conducerii societății la începutul anului 

trecut,nu am primit nicio informare,o situație,o balanță a activității și a rezultatelor financiare ale 
ștrandului. 
Doar în cursul zilei de ieri ,cel puțin 20 de mașini cu turiști s-au întors  de la ștrand,văzând că apa este 

murdară în bazinul mare iar în cel mic este fierbinte și nu poate fi folosită pentru îmbăiere.Erau turiști 
din Cluj,Bratca,Sânicolau,care vin de ani mulți la ștrandul din Chișlaz dar nu au găsit niciodată 

asemenea mizerie. 
E singurul obiectiv care face cunoscută comuna și atrage turiști în Chișlaz dar îl distrugem pur și 
simplu.Scările de la bazin sunt necurățate de mult timp,a cazut un turist cu copilul,este pericol de 

accidente.N-am nimic cu femeia care este director acolo dar nu poate face față administrării 
ștrandului.Nu sunt adunate dopurile sticlelor și chiștoacele de țigări de la deschiderea ștrandului. 

                  Dna Gal:domnule primar,nu este vorba de investiție,este vorba de curățenie că nu se 
face,nu trebuie bani și investiție pentru a face curat,este mizerie,lumea este nemulțumită. 
                 Dl.Negruț:femeia care este in funcție nu este de găsit la ștrand,merge doar seara după banii 

din încasări.Doamna respectivă n-are nicio treabă cu organizarea și cu ștrandul ,ea n-a lucrat în viața 
ei decât cu  porcii,caprele și vacile.E păcat că distrugem și ce avem. 
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                 Dna Gal:directoarea de la ștrand nu acceptă niciun fel de observații,recomandări,sfaturi de 
la nimeni. 

                  Dl.Horgoș:am auzit că între anumite ore nu se eliberează bilete de intrare,persoanele care 
intră lasă o anumită sumă la intrare și nu primesc bilet. 

                  Dl.Chiș:mi-a sesizat și mie  cineva că este mizerie de nedescris;țiganii intră îmbrăcați în 
bazin,rondul de flori nu a fost săpat în anul acesta. 
                  Dl.Demjen:dorim să ne fie prezentate rezultatele financiare ale ștrandului pe anul 

trecut,anul financiar s-a închis deja de jumătate de an. 
                  Dna Gal:nu cunoaștem rezultatele financiare ale ștrandului,nu ne informează nimeni cu 

nimic. 
                  Dl.Negruț:doamna respectivă,atunci când este la ștrand,se plimbă cu telefonul în mână,nu 
face nimic,este depășită total de activitatea de acolo.Niciodată nu s-a întâmplat ca în 22 iunie,cu 

vreme excelentă pentru ștrand ,să fie ocupată doar o casuță . 
                 Vă rog ca pentru ședința următoare să puneți pe ordinea de zi analiza ștrandului.    

                   
                  Pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 
 

                                  Presedinte de şedinţă                                                            Secretar general, 
                                     Layos Bertalan                                                                      Ioan Tiriteu 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 


