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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,28 iulie 2022,la sediul Consiliului local,cu ocazia şedinţei extraordinare convocate
de îndată  a Consiliului local.
         Prezenţi  :   11 consilieri locali:Dios  Melinda,Horgos Viorel,  Luca Vasile  Carol,   Dios
Emoke,Crăciun Gheorghe, Demjen Gavril  , Negru  Georgel Florin,Molnar Eva Annamaria,  Chisț
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Ioan Marinel ,   Bertalan Layos i Clintoc Simona  ș .Absentează doamna Gal Eugenia i dl.Erdeiș
Sandor.
         Pre edinte de edin ă este domnul Bertalan Layos.ș ș ț
         Dl.Bezi George Dorin,primarul comunei,deschide şedinţa arătând că a fost convocată în scris,
prin Dispozitia nr.115/27 iulie 2022 .                
         Domnul  Tiriteu  Ioan,secretarul  comunei, supune aprobării  procesul  verbal  al  sedinţei
Consiliului local din data de 20 iulie 2022.
         Procesul verbal  este aprobat cu 11 voturi “pentru”, adoptându-se Hotărârea nr. 43 din 28
iulie 2022 privind aprobarea procesului verbal al edin ei Consiliului local din 20 iulie 2022,ș ț
care face parte integrantă din prezentul proces verbal.       
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         Domnul pre edinte de edin ă:        ș ș ț
         Propun aprobării d-voastră următoarea ordine de zi:
         1.Proiect de hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului local nr.29 din 21 mai 2021
privind aprobarea oportunită ii i necesită ii  demarării procedurilor legale de declarare a  comuneiț ș ț
Chi laz ca sta iune turistică    i ulterior accesarea de fonduri europene nerambursabile  pe axele deș ț ș
turism.Ini iator:dl.Bezi George Dorin,primarul comunei.ț
         2.Proiect de hotărâre  privind  aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a comunei Chi laz,ș
jude ul Bihor,  pentru perioada 2021-2027.Ini iator:dl.Bezi George Dorin,primarul comunei.ț ț

5



         3.Proiect  de hotărâre  privind aprobarea proiectului  i  a cheltuielilor  aferente proiectuluiș
“CONSTRUIRE  CRE Ă  NOUĂ  ÎN  SAT  CHIRALEU,COMUNA  CHI LAZ,JUDE ULȘ Ș Ț
BIHOR”.Ini iator:dl.Bezi George Dorin,primarul comunei.ț
        Ordinea de zi este aprobată cu 11  voturi”pentru” ,adoptându-se Hotărârea nr.44 din 28 iulie
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 cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului local nr.29 din 21 mai 2021
privind aprobarea oportunită ii i necesită ii  demarării procedurilor legale de declarare a  comuneiț ș ț
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Chi laz ca sta iune turistică    i ulterior accesarea de fonduri europene nerambursabile  pe axele deș ț ș
turism.

        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 :solicităm modificarea Hotărârii nr.29/2021 pentru a introduce sintagma” zonă
turistică” alături  de “sta iune turistică” pentru a ob ine mai u or din partea Guvernului aprobărileț ț ș
necesare la proiectul depus de noi.
         Dl.Demjen: când ar putea primi comuna statutul de zonă sau sta iune turistică? ț
         Dl.primar: apreciez că în luna septembrie a acestui an.

7



         Dl.pre edinte de edin ă:ș ș ț
         Dacă mai ave i întrebări?ț
         Având în vedere că nu  sunt întrebări,supun la vot proiectul de hotărâre.
         Cine este pentru?
         To i cei 11 consilieri  votează „pentru”,adoptându-se  ț Hotărârea nr.45 din 28 iulie 2022
hotărâre cu privire la modificarea Hotărârii Consiliului local nr.29 din 21 mai 2021 privind
aprobarea oportunită ii i necesită ii  demarării procedurilor legale de declarare a  comuneiț ș ț
Chi laz ca sta iune turistică    i ulterior accesarea de fonduri europene nerambursabile  peș ț ș
axele de turism ,care face parte 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 Strategiei de dezvoltare locală a comunei Chi laz,ș
jude ul Bihor,  pentru perioada 2021-2027.ț
         Dl.Bertalan:         
         Au  fost  întocmite  raportul  compartimentului  de  specialitate  i  avizul  comisiei  deș
specialitate,dacă ave i întrebări? Precizez că ț am primit doar două pagini din strategie.
         Dl.secretar general:strategia de dezvoltare are 229 de pagini i a a după cum ti i,aprobareaș ș ș ț
strategiei de dezvoltare a fost pe ordinea de zi a edin ei consiliului local din luna decembrie 2021 darș ț
am retras-o, având în vedere unele gre eli pe care d-voastră ,consilierii,le-a i sesizat în con inutulș ț ț
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acesteia.Au fost făcute corecturile respective i actualizată strategia,pe cele două pagini găsindu-seș
obiectivele concrete ale comunei propuse pentru perioada 2021-2027.
          Dl.primar:avem nevoie de aprobarea strategiei pentru a fi inclus i proiectul de la punctul 3 alș
ordinii de zi de astăzi,respectiv aprobarea construirii unei cre e noi în comună.Este una din condi iileș ț
obligatorii  ca  proiectul  să poată  avea  anse de eligibilitate  ,aceea de a  se regăsi   în  strategia  deș
dezvoltare.
         Dl.Horgo :am văzut că în Abram s-a amenajat un punct de colectare a de eurilor.ș ș
         Dl.primar: i noi trebuie să amenajăm un punct de colectare a de eurilor, respectiv a celor dinș ș
construc ii,demolări,etc. pe care l-a i i aprobat în urmă cu vreo 2 ani dar trebuie să îndeplineascăț ț ș
anumite condi ii.ț
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         Dl.pre edinte:solicit să ni se comunice întreaga strategie de dezvoltare pe adresele de e-mailș
pentru că este vorba de ceea ce ne propunem pentru dezvoltarea comunei.
         Dl.secretar general:  imediat o primi i to i cei care ave i adrese de e-mail iar dacă o dore teț ț ț ș
cineva în format scris, o multiplicăm.
         Dl.pre edinte de edin ă:ș ș ț
         În această situa ie,supun votului d-voastră Strategei de dezvoltare a comunei. ț
         Cine este pentru?
         11 consilieri locali din 11 prezen i votează „pentru”,adoptându-se Hotărârea nr.46 din 28ț
iulie 2022 privind  aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a comunei Chi laz, jude ul Bihor,ș ț
pentru perioada 2021-2027,care face parte integrantă din prezentul proces verbal.

11



         Dl.pre edinte de edin ă:ș ș ț
         Trecem la punctul 3:
         Proiect  de  hotărâre  privind  aprobarea  proiectului  i  a  cheltuielilor  aferente  proiectuluiș
“CONSTRUIRE CRE Ă NOUĂ ÎN SAT CHIRALEU,COMUNA CHI LAZ,JUDE UL BIHOR”.Ș Ș Ț

                  Au  fost  întocmite  raportul  compartimentului  de  resort  i  avizul  comisiei  deș
specialitate,ave i cuvântul pentru discu ii.ț ț
                  Dl.primar:am considerat că ar fi oportună construirea unei cre e în comună,având înș
vedere  că  modernizăm   colile,că  avem  grădini e,  astfel  că  vom  avea  tot  ciclul  învă ământș ț ț
complet.Avem numărul necesar de copii ,a a cum rezultă dintr-un recensământ al copiilor cu vârstăș
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între 0-3 ani pe care l-am făcut.Consider că este oportună o asemenea investi ie iar terenul necesarț
care să se regăsească în domeniul public îl avem doar în satul Chiraleu.A  fi dorit ca investi ia să oș ț
realizăm în centrul de comună,dar nu avem teren proprietate publică în acest sat.
                 Dl.Bertalan:câ i copii sunt în satul Chiraleu cu vârsta respectivă?ț
                 Dl.primar:circa 30.
                 Dl.Negru :că se face investi ia este foarte bine,dar nu cred că vor fi du i la cre ă înț ț ș ș
Chiraleu i copii din alte sate ale comunei.Adică va avea soarta grădini ei cu program prelungit dinș ț
Mi ca,la care sunt du i doar copii din Mi ca.ș ș ș
                 Dl.pre edinte de edin ă:ș ș ț
                 Dacă mai ave i întrebări?ț
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                 Constat că nu sunt,a a că supun la vot proiectul de hotărâre a a cum ne-a fost transmis.ș ș
                 Cine este pentru?
                 To i cei 11 consilieri locali prezen i votează „pentru”,adoptându-se ț ț Hotărârea nr.47 din
28  iulie  2022   privind  aprobarea  proiectului  i  a  cheltuielilor  aferente  proiectuluiș
“CONSTRUIRE  CRE Ă  NOUĂ  ÎN  SAT  CHIRALEU,COMUNA  CHI LAZ,JUDE ULȘ Ș Ț
BIHOR”,care face parte integrantă din prezentul proces verbal.

                  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.
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                                  Presedinte de şedinţă                                                            Secretar general,
                                     Layos Bertalan                                                                      Ioan Tiriteu
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