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                                                                 PROCES – VERBAL 

 

         Încheiat azi,20 iulie 2022,la sediul Consiliului local,cu ocazia şedinţei extraordinare convocate 

de îndată  a Consiliului local. 

         Prezenţi :  10 consilieri locali:Erdei Sandor,Horgos Viorel, Luca Vasile Carol,  Dios 

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

Bertalan Layos și Dioș Melinda . 

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

prin Dispozitia nr.108/19 iulie 2022 .                 

         Domnul Tiriteu Ioan,secretarul general al comunei,nu participă la ședință,fiind în concediu de 

odihnă.Participă doamna Tamaș Simona,înlocuitoarea secretarului general pe perioada concediului 

de odihnă. 

         Președinte de ședință este domnul Bertalan Layos. 

         Domnul Bertalan Layos,președinte de ședință, supune aprobării procesul verbal al sedinţei 

Consiliului local din data de 23 iunie 2022. 

         Domnul primar solicită eliminarea din procesul verbal a frazei: „Dl.primar:până la realizarea 

investiției care ne-a fost promisă în ștrand nu se poate face nimic,de ani de zile lucrurile sunt la fel” 

deoarece nu a spus așa ceva în ședința respectivă. 

 

         Cu solicitarea d-lui primar,procesul verbal  este aprobat cu 10 voturi “pentru”, adoptându-se 

Hotărârea nr. 40 din 20 iulie 2022 privind aprobarea procesului verbal al ședinței Consiliului 

local din 23 iunie 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 cu privire la aprobarea planului de amplasament și delimitare a unui 

imobil-teren cu propunere de dezlipire și acordarea dreptului de acces pe proprietatea publică a 

comunei Chișlaz în vederea amplasării unei stații de bază pentru punerea în funcțiune a unor 

echipamente de telecomunicații. 

        Ordinea de zi este aprobată cu 10  voturi”pentru” ,adoptându-se Hotărârea nr.41 din 20 iulie  

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

        Domnul Bertalan Layos, preşedinte de şedinţă: 

        Trecem la  ordinea de zi: 

                  

        1.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea planului de amplasament și delimitare a unui 
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imobil-teren cu propunere de dezlipire și acordarea dreptului de acces pe proprietatea publică a 

comunei Chișlaz în vederea amplasării unei stații de bază pentru punerea în funcțiune a unor 

echipamente de telecomunicații. 

         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 10 consilieri prezenți  iar domnul Chiș Ioan Marinel votează on-line votează 

„pentru”,adoptându-se Hotărârea nr.42 din 20 iulie 2022 privind aprobarea planului de 

amplasament și delimitare a unui imobil-teren cu propunere de dezlipire și acordarea dreptului 

de acces pe proprietatea publică a comunei Chișlaz în vederea amplasării unei stații de bază 

pentru punerea în funcțiune a unor echipamente de telecomunicații,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 
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