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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

2



                                                                 PROCES – VERBAL

         Încheiat  azi,17 august   2022,la  sediul  Consiliului  local,cu  ocazia  şedinţei  ordinare   a
Consiliului local.
         Prezenţi :  13 consilieri locali:Gal Eugenia,Erdei Sandor,Horgos Viorel, Luca Vasile Carol,
Dios  Emoke,Clintoc  Elena  Simona,  Crăciun  Gheorghe,Demjen  Gavril  , Negru  Georgelț
Florin,Molnar Eva Annamaria,  Chis Ioan Marinel ,  Bertalan Layos i Dios Melinda ș .
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         Dl.Bezi George Dorin,primarul comunei,deschide şedinţa arătând că a fost convocată în scris,
prin Dispozitia nr.120/11 august 2022 .          
         Dl.Demjen Gavril propune alegerea domnului Bertalan Layos ca pre edinte de edin ă pentruș ș ț
3 luni.
         Propunerea este supusă la vot i aprobată cu 13 voturi „pentru” ,adoptându-se  ș Hotărârea
nr.48  din17  august  2022  privind  alegerea  domnului  Bertalan  Layos  ce  pre edinte  deș
edin ăș ț ,care face parte integrantă din prezentul proces verbal.      

         Domnul  Tiriteu  Ioan,secretarul  comunei, supune aprobării  procesul  verbal  al  sedinţei
Consiliului local din data de 18 iulie 2022.
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         Procesul verbal  este aprobat cu 13 voturi “pentru”, adoptându-se Hotărârea nr. 49 din 17
august 2022, care face parte integrantă din prezentul proces verbal.      
         Domnul primar:propun completarea ordinii de zi cu proiectul de hotărâre privind desemnarea
reprezentantului Consiliului local ca membru în comisia de evaluare a probei de interviu la concursul
pentru ocuparea func iei de director la coala gimnazială nr.1 Chi laz,ca urmare a adresei primite ieriț Ș ș
de la Inspectoratul colar Jude ean Bihor.Ș ț
         Domnul pre edinte de edin ă:        ș ș ț
         Supun aprobării d-voastră următoarea ordine de zi ,respectiv cea primită în inivita ia la edin ăț ș ț
la care se adaugă  propunerea  domnului primar:
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                  1.Proiect de hotărâre privind asocierea dintre Jude ul Bihor – Consiliul Jude ean Bihor iț ț ș
U.A.T. comuna Chi laz în scopul realizării unui Centru/platformă de colectare a de eurilor prin aportș ș
voluntar.
                  2.Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat al comunei Chi lazș   în domeniul
public al comunei Chi lazș  a imobilului – teren situat în comuna Chi lazș  , identificat cu nr. cadastral
51285,cu suprafa a de 30.090 mp,ț  înscris în CF 51285-Chi lazș , în vederea realizării obiectivului de
investi ii ț Centru/platformă de colectare a de eurilor prin aport voluntar.ș
                  3.Proiect de hotărâre privind încheierea acordului de colaborare dintre comuna Chi lazș
i gestionarul fondului cinegetic.ș
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       4.Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere a unor terenuri pe care sunt
amplasate sta ii de   telefonie celulară.ț
       5.Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de func ii i a numărului deț ș
personal pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Chi laz.ș
        6.Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului, proprietate publică a comunei
Chi laz,  înscris în CF nr. 52809, cu nr. cad. 52809.ș
       7.Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului, proprietatea publică a comunei
Chi laz,  înscris în CF nr. 52810, cu nr. cad. 52810.ș
       8.Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului, proprietatea publică a comunei
Chi laz,  înscris în CF nr. 52923, cu nr. cad. 52923.ș
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       9.Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului, proprietatea publică a comunei
Chi laz,  înscris în CF nr. 52924, cu nr. cad. 52924.ș
     10.Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului, proprietate publică a comunei
Chi laz,  înscris în CF nr. 52936, cu nr. cad. 52936.ș
     11.Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului, proprietate publică a comunei
Chi laz,  înscris în CF nr. 52939, cu nr. cad. 52939.ș
     12.Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului, proprietate publică a comunei
Chi laz,  înscris în CF nr. 52952, cu nr. cad. 52952.ș
     13.Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului, proprietate publică a comunei
Chi laz,  înscris în CF nr. 52955, cu nr. cad. 52955.ș

8



    14.Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrarii imobilului, proprietate publica a comunei
Chi laz,  înscris în CF nr. 52966, cu nr. cad. 52966.ș
    15.Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului, proprietate publică a comunei
Chi laz,  înscris în CF nr. 53167, cu nr. cad. 53167.ș
   16.Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului, proprietate publică a comunei
Chi laz,  înscris în CF nr. 53906, cu nr. cad. 53906.ș
   17.Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului, proprietate publică a comunei
Chi laz,  înscris în CF nr. 52963, cu nr. cad. 52963.ș
   18.Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului, proprietate publică a comunei
Chi laz,  înscris în CF nr. 53999, cu nr. cad. 53999.ș           
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   19.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului local ca membru în comisia
de evaluare a probei de interviu la concursul pentru ocuparea func iei de director la coala gimnazialăț Ș
nr.1 Chi lazș
   20.Diverse.
    Ordinea de zi este aprobată cu 13  voturi”pentru” ,adoptându-se Hotărârea nr.50 din 17 august
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:
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    1.Proiect de hotărâre privind asocierea dintre Jude ul Bihor – Consiliul Jude ean Bihor i U.A.T.ț ț ș
comuna  Chi laz  în  scopul  realizării  unui  Centru/platformă  de  colectare  a  de eurilor  prin  aportș ș
voluntar.
     Domnul pre edinte de edin ă:au fost întocmite raportul comisiei de specialitate i avizul comisieiș ș ț ș
de specialitate.
      Domnul primar:Consiliul jude ean Bihor inten ionează accesarea de fonduri europene pentru județ ț ț
i  mai  multe  unită i  administrativ-teritoriale  din  jude  în  vederea  amenajării  de  platforme  pentruș ț ț

colectarea  selectivă  a  de eurilor.Depozitarea  de eurilor  este  gratis  pentru  popula ie,costurileș ș ț
suportându-le primăria.Platforma care se amenajează la noi va deservi atât  comuna Chi laz cât iș ș
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comunele Sâniob i Abrămu ,nu costă nimic administra ia publică locală,doar trebuie să asigurămș ț ț
terenul la dimensiunile prevăzute în norme,respctiv circa 3000 mp.
      Dl.pre edinte de edin ă:ș ș ț
      Dacă  ave i întrebări?ț
      Dl.Negru :ce fel de de euri se pot depozita?ț ș
      Dl.primar:mobilier,electronice i electrocasnice,inclusiv materiale rezultate din demolări,etc. ș
         Având în vedere că nu mai sunt întrebări,supun la vot proiectul de hotărâre.
         Cine este pentru?
         To i cei 13 consilieri votează „pentru”,adoptându-se  ț Hotărârea nr.51 din 17 august 2022
privind asocierea dintre Jude ul Bihor – Consiliul Jude ean Bihor i U.A.T. comuna Chi laz înț ț ș ș
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scopul realizării unui Centru/platformă de colectare a de eurilor prin aport voluntarș ,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: 
         2.Proiect de hotărâre  privind trecerea din domeniul privat al  comunei Chi lazș   în domeniul
public al comunei Chi lazș  a imobilului – teren situat în comuna Chi lazș  , identificat cu nr. cadastral
51285,cu suprafa a de 30.090 mp,ț  înscris în CF 51285-Chi lazș , în vederea realizării obiectivului de
investi ii  ț Centru/platformă  de  colectare  a  de eurilor  prin  aport  voluntar.Ini iator:dl.Bezi  Georgeș ț
Dorin,primarul comunei.
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         Au  fost  întocmite  raportul  compartimentului  de  specialitate  i  avizul  comisiei  deș
specialitate,dacă ave i întrebări?ț
         Domnul primar: este vorba de terenul necesar pentru amenajarea platformei de colectare a
de urilor despre care am vorbit la pct.1,este nevoie ca terenul să apar ină domeniului public .ș ț
         Domnul secretar general:după cum pute i observa,la sarcini în cartea funciară este înscris unț
contract  de  concesiune  pentru  terenul  în  cauză.Contractul  de  concesiune  nu  s-a  derulat  practic
niciodată,concesionarul nu a realizat investi ia dar nici nu a plătit redeven a,motiv pentru care l-amț ț
notificat în urmă cu vreo 5 ani cu privire la încetarea de plin drept a contractului.Am solicitat biroului
de  carte  funciară  radierea  sarcinii  în  baza  notificării,dar  până  la  această  oră  nu  am  primit  CF
actualizat.              
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         Domnul pre edinte de edin ă:ș ș ț
         Dacă  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?
         13 consilieri locali votează „pentru”,adoptându-se Hotărârea nr.52 din 17 august 2022
privind trecerea din domeniul privat al comunei Chi lazș   în domeniul public al comunei Chi lazș
a imobilului – teren situat în comuna Chi lazș  , identificat cu nr. cadastral 51285,cu suprafa a deț
30.090  mp, înscris  în  CF  51285-Chi lazș ,  în  vederea  realizării  obiectivului  de  investi iiț
Centru/platformă de colectare a de eurilor prin aport voluntarș ,care face parte integrantă din
prezentul proces verbal.                         

15



          Punctul 3: 
          3.Proiect de hotărâre  privind încheierea acordului de colaborare dintre comuna Chi lazș
i gestionarul fondului cinegetic.ș  Ini iator:dl.Bezi George Dorin,primarul comunei.ț  

          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 secretar general:motivul aprobării acordului îl constituie modificarea modelului-cadru
de acord prin  Ordin al ministrului iar asocia iile au abliga ia să solicite autorită ilor locale încheiereaț ț ț
acordului conform cu cel stabilit prin Ordin.  
          Domnul pre edinte de edin ă:dacă  ave i întrebări la acest punct al ordinii de zi?ș ș ț ț
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          Constat că nu sunt, a a că supun votului proiectul de hotărâre.ș
          Cine este pentru?
          13 consilieri votează „pentru” ,adoptându-se Hotărârea nr.53 din 17 august  2022 privind
încheierea acordului de colaborare dintre comuna Chi laz i gestionarul fondului cinegeticș ș ,care
face parte integrantă din prezentul proces verbal.                    
           Punctul 4:
           4.Proiect de hotărâre   privind prelungirea unor contracte de închiriere a unor terenuri pe care
sunt amplasate sta ii de   telefonie celulară .Ini iator:dl.Bezi George Dorin,primarul comunei.ț ț
           Domnul pre edinte de edin ă:ș ș ț există i raportul compartimentului de resort i avizul favorabilș ș
al comisiei de specialitate ,ave i cuvântul pentru discu iiț ț .      
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               Domnul pre edinte de edin ă:dacă  sunt   întrebări,propuneri sau discu ii?ș ș ț ț    
               Dl.primar:pretul plătit ca i chirie pentru cele două contracte era de 300 euro pe an;dupăș
multe  discu ii  cu firmele  de telefonie,ce  au durat  un an,am ajuns la  1500 euro/an pentru fiecareț
contract.     
                Dl.pre edinte:dacă sunt întrebări?             ș
                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?
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                 Cei 13  consilieri  prezen i votează ț “pentru” ,adoptându-se Hotărârea nr.54 din 17 august
2022 privind  prelungirea unor contracte de închiriere a unor terenuri pe care sunt amplasate
sta ii de   telefonie celularăț  ,care face parte integrantă din prezentul proces verbal.   
                  Punctul 5:
                  5.Proiect de hotărâre  privind aprobarea organigramei, a statului de func ii i a numărului deț ș
personal pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Chi laz.ș
                  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:Când a fost înfiin at postul de administrator public?ș ș ț ț
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                  Dl.secretar general:atunci când a fost înfiin at i postul de consilier al primarului,cred că înț ș
una decembrie 2020.ș

                  Ave i cuvântul pentru discu ii.ț ț
                  Dl primar :de la aprobarea ultimei organigrame i stat de func ii au intervenit modificări înș ț
strctura  de  personal  i  este  necesar  să  le  actualizăm  ;de  asemenea,organigrama  actualizată  esteș
necesară  pentru  SCIM-controlul  intern  managerial  ,o  lucrare  solicitată  de  Camera  de  conturi  ca
urmare a controlului din anul precedent.
                  Domnul pre edinte de edin ă: dacă ave i întrebări?ș ș ț ț
                  Dacă nu sunt  ,supun votului d-voastră proiectul de hotărâre . 
                  Cine este pentru?
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                  To iț  cei 13 consilierii  prezen iț  votează “pentru” , astfel că se adoptă Hotărârea nr.55 din
17  august  2022  privind   aprobarea  organigramei,  a  statului  de  func ii  i  a  numărului  deț ș
personal  pentru  aparatul  de  specialitate  al  Primarului  comunei  Chi laz,ș care  face  parte
integrantă din prezentul proces verbal.       
                  Punctul 6:     
                  6.Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului, proprietate publică a
comunei Chi laz,  înscris în CF nr. 52809, cu nr. cad. 52809.ș
                  Domnul pre edinte   de edin ă:         ș ș ț                                                                
                  Au fost întocmite raportul compartimentului din primărie i avizul comisiei de specialitateș
a consiliului local.
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                  Ave i cuvântul pentru discu ii.ț ț
                  Domnul primar: acest proiect de hotărâre cât i următoarele 12 au ca obiect dezmembrareaș
unor drumuri  în  conformitate  cu  situa ia  reală  din  teren,dezmembrările  fiind  necesare  în  vedereaț
proiectării pentru asfaltările pe care le vom face prin Programul Anghel Saligny.
                  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 13 consilieri prezen i votează pentru,adoptându-se ț Hotărârea nr.56 din 17 august
2022 privind  aprobarea  dezmembrării  imobilului,  proprietate  publică  a  comunei  Chi laz,ș
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înscris  în  CF nr.  52809,  cu  nr.  cad.  52809,care  face  parte  integrantă  din  prezentul  proces
verbal.
                  Punctul 7:
                  7.Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului, proprietatea publică a
comunei Chi laz,  înscris în CF nr. 52810, cu nr. cad. 52810.ș
                  Domnul pre edinte de edin ă: au fost elaborate raportul de specialitate i avizulș ș ț ș
comisiei,dacă ave i întrebări?                           ț
                  Dl.pre edinte:dacă nu  sunt  întrebăriș , supun votului d-voastră proiectul de hotărâre.
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                   To i cei 13 consilieri prezen i votează pentru,adoptându-se ț ț Hotărârea nr.57 din 17 august 2022
privind aprobarea dezmembrării imobilului, proprietatea publică a comunei Chi laz,  înscris înș
CF nr. 52810, cu nr. cad. 52810 ,care face parte integrantă din prezentul proces verbal.
                   Punctul 8:
                   8. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului, proprietatea publică a
comunei Chi laz,  înscris în CF nr. 52923, cu nr. cad. 52923.ș                   
                   Dl.pre edinte de edin ă:ș ș ț
                   Dacă sunt întrebări,discu ii?ț
                   Pentru că nu sunt,supun votului d-voastră proiectul de hotărâre.
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                   Se înregistrează 13 voturi pentru,adoptându-se Hotărârea nr.58 din 17 august 2022
privind aprobarea dezmembrării imobilului, proprietatea publică a comunei Chi laz,  înscris înș
CF nr. 52923, cu nr. cad. 52923,care face parte integrantă din prezentul proces verbal.
                   Punctul 9:
                   9.Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului, proprietatea publică a
comunei Chi laz,  înscris în CF nr. 52924, cu nr. cad. 52924.ș
                   Dl.pre edinte de edin ă:ș ș ț
                   Dacă sunt întrebări,discu ii?ț
                   Pentru că nu sunt,supun votului d-voastră proiectul de hotărâre.
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                   Se înregistrează 13 voturi pentru,adoptându-se Hotărârea nr.59 din 17 august 2022
privind aprobarea dezmembrării imobilului, proprietatea publică a comunei Chi laz,  înscris înș
CF nr. 52924, cu nr. cad. 52924,care face parte integrantă din prezentul proces verbal.
                   Punctul 10:                
                    10. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului, proprietate publică a
comunei Chi laz,  înscris în CF nr. 52936, cu nr. cad. 52936.ș
                   Dl.pre edinte de edin ă:ș ș ț
                   Dacă sunt întrebări,discu ii?ț
                   Pentru că nu sunt,supun votului d-voastră proiectul de hotărâre.
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                   Se înregistrează 13 voturi pentru,adoptându-se Hotărârea nr.60 din 17 august 2022
privind aprobarea dezmembrării imobilului, proprietatea publică a comunei Chi laz,  înscris înș
CF nr. 52936, cu nr. cad. 52936,care face parte integrantă din prezentul proces verbal.
                   Punctul 11:
                  11.Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului, proprietate publică a
comunei Chi laz,  înscris în CF nr. 52939, cu nr. cad. 52939.ș
                   Dl.pre edinte de edin ă:ș ș ț
                   Dacă sunt întrebări,discu ii?ț
                   Pentru că nu sunt,supun votului d-voastră proiectul de hotărâre.
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                   Se înregistrează 13 voturi pentru,adoptându-se Hotărârea nr.61 din 17 august 2022
privind aprobarea dezmembrării imobilului, proprietatea publică a comunei Chi laz,  înscris înș
CF nr. 52939, cu nr. cad. 52939,care face parte integrantă din prezentul proces verbal.
                  Punctul 12:
                  12.Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului, proprietate publică a
comunei Chi laz,  înscris în CF nr. 52952, cu nr. cad. 52952.ș
                   Dl.pre edinte de edin ă:ș ș ț
                   Dacă sunt întrebări,discu ii?ț
                   Constat că nu sunt,supun votului d-voastră proiectul de hotărâre.
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                   Se înregistrează 13 voturi pentru,adoptându-se Hotărârea nr.62 din 17 august 2022
privind aprobarea dezmembrării imobilului, proprietatea publică a comunei Chi laz,  înscris înș
CF nr. 52952, cu nr. cad. 52952,care face parte integrantă din prezentul proces verbal.
                  Punctul 13:
                  13.Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului, proprietate publică a
comunei Chi laz,  înscris în CF nr. 52955, cu nr. cad. 52955.ș
                   Dl.pre edinte de edin ă:ș ș ț
           Dacă sunt întrebări,discu ii?ț
           Având în vedere că nu sunt,supun votului d-voastră proiectul de hotărâre.
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           Se înregistrează 13 voturi pentru,adoptându-se Hotărârea nr.63 din 17 august 2022 privind
aprobarea dezmembrării imobilului, proprietatea publică a comunei Chi laz,  înscris în CF nr.ș
52955, cu nr. cad. 52955,care face parte integrantă din prezentul proces verbal.
           Punctul 14:
           14.Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrarii imobilului, proprietate publica a
comunei Chi laz,  înscris în CF nr. 52966, cu nr. cad. 52966.ș
            Dl.pre edinte de edin ă:ș ș ț
            Dacă sunt întrebări,discu ii?ț
            Pentru că nu sunt,supun votului d-voastră proiectul de hotărâre.
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            Se înregistrează 13 voturi pentru,adoptându-se Hotărârea nr.64 din 17 august 2022 privind
aprobarea dezmembrării imobilului, proprietatea publică a comunei Chi laz,  înscris în CF nr.ș
52955, cu nr. cad. 52955,care face parte integrantă din prezentul proces verbal.
            Punctul 15:
            15.Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului, proprietate publică a
comunei Chi laz,  înscris în CF nr. 53167, cu nr. cad. 53167.ș
            Dl.pre edinte de edin ă:ș ș ț
            Dacă sunt întrebări,discu ii?ț
            Având în vedere că nu sunt,supun votului d-voastră proiectul de hotărâre.
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            Se înregistrează 13 voturi pentru,adoptându-se Hotărârea nr.65 din 17 august 2022 privind
aprobarea dezmembrării imobilului, proprietatea publică a comunei Chi laz,  înscris în CF nr.ș
53167, cu nr. cad. 53167,care face parte integrantă din prezentul proces verbal.
            Punctul 16:
           16.Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului, proprietate publică a
comunei Chi laz,  înscris în CF nr. 53906, cu nr. cad. 53906.ș
            Dl.pre edinte de edin ă:ș ș ț
            Dacă sunt întrebări,discu ii?ț
            Pentru că nu sunt,supun votului d-voastră proiectul de hotărâre.
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            Se înregistrează 13 voturi pentru,adoptându-se Hotărârea nr.66 din 17 august 2022 privind
aprobarea dezmembrării imobilului, proprietatea publică a comunei Chi laz,  înscris în CF nr.ș
53906, cu nr. cad. 53906,care face parte integrantă din prezentul proces verbal.
            Punctul 17:
            17.Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului, proprietate publică a
comunei Chi laz,  înscris în CF nr. 52963, cu nr. cad. 52963.ș
            Dl.pre edinte de edin ă:ș ș ț
            Dacă sunt întrebări,discu ii?ț
            Nu sunt,supun votului d-voastră proiectul de hotărâre.
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            Se înregistrează 13 voturi pentru,adoptându-se Hotărârea nr.67 din 17 august 2022 privind
aprobarea dezmembrării imobilului, proprietatea publică a comunei Chi laz,  înscris în CF nr.ș
53963, cu nr. cad. 53963,care face parte integrantă din prezentul proces verbal.
           Punctul 18:
           18.Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului, proprietate publică a
comunei Chi laz,  înscris în CF nr. 53999, cu nr. cad. 53999.ș           
            Dl.pre edinte de edin ă:ș ș ț
            Dacă sunt întrebări,discu ii?ț
            Pentru că nu sunt,supun votului d-voastră proiectul de hotărâre.
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            Se înregistrează 13 voturi pentru,adoptându-se Hotărârea nr.68 din 17 august 2022 privind
aprobarea dezmembrării imobilului, proprietatea publică a comunei Chi laz,  înscris în CF nr.ș
53999, cu nr. cad. 53999,care face parte integrantă din prezentul proces verbal.
            Punctul 19:
           19.Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului local ca membru în
comisia de evaluare a probei de interviu la concursul pentru ocuparea func iei de director la coalaț Ș
gimnazială nr.1 Chi laz.ș
             Dl.pre edinte:ave i cuvântul pentru întrebări.ș ț
             Dl.Horgo  Viorel:propun ca supleant să fie desemnat un membru al comisiei de specialitateș
pentru învă ământ în locul domnului Luca Vasile.ț
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                  Dl.Luca:nici eu nu sunt de acord să fiu propus i desemnat membru în comisia respectivă.ș
                  Dl.Horgo :propun ca în locul domnului Luca să fie desemnată doamna Gal Eugenia.ș
                  Cu propunerea domnului Horgo  se supune votului proiectul de hotărâre.ș
                  To i cei 13 consilieri votează pentru,adoptându-se ț Hotărârea nr.69 din 17 august 2022
privind desemnarea reprezentantului  Consiliului  local  ca membru în comisia de evaluare a
probei de interviu la concursul pentru ocuparea func iei de director la coala gimnazială nr.1ț Ș
Chi laz,care face parte integrantă din prezentul process verbal.ș
                   Punctul 20:
                   9.Diverse.
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                   Dl.primar prezintă cererea S.C.Profurniture SRL cu sediul în Sărsig,nr.158,comuna
Chi laz,reprezentată  de  dl.Jurca  Emil  George  în  calitate  de  administrator  prin  care  solicităș
concesionarea/închirierea imobilului fostei coli din satul Sânlazăr în vederea dezvoltării produc ieiș ț
de mobilier deoarece spa iul din satul Sărsig închiriat de la primărie este insufficient, în condi iile înț ț
care i s-a aprobat un proiect din fonduri europene . Consider că ar trebui sprijinit având în vedere că
face produc ie.ț
                   Dl.Horgo :ca i consilier al satului Sânlazăr sunt de acord cu închirierea doar a unei săliș ș
din  fosta  coală.A a  cum am arătat  i  într-o  edin ă  anterioară,locuitorii  satului  Sânlazăr  dorescș ș ș ș ț
reînfiin area grădini ei în acest sat i în acel spa iu.ț ț ș ț
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                  Dna Gal Eugenia:de ce nu investe te dl.Jurca într-o clădire proprie pentru că mai are unș
spa iu închiriat de la primărie ?ț
                  Dl.primar: ar avea nevoie de tot spa iul din Sânlazăr pentru că a accesat un proiect deț
200.000 euro pentru dezvoltare.        
                   Dl.Horgo : nu pot fi de acord,a a cum am mai spus ,locuitorii satului doresc reînfiin areaș ș ț
grădini eiț .Oricum,nu  pot  func iona  în  aceea i  clădire  i  grădini a  i  produc ia  de  mobilier,ar  fiț ș ș ț ș ț
muncitori,gălăgie,utilaje,camioane,  care  ar  perturba  procesul  de  învă ământ.Noi  am  pornitț
demersurile necesare,cu strângerea de semnături i tot ce este necesar pentru a reînfiin a grădini a.ș ț ț
                   Dl.Bertalan:dacă locuitorii satului doresc reînfiin area grădini ei,atunci interesul lorț ț
primează în opinia mea,comunitatea are nevoie de grădini ă .ț
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                   Dl primar: trebuie să ne uităm i la aspectul economic,să atragem resurse la buget inclusivș
din  închirieri  sau  concesiuni  de  spa ii.Să  nu  închidem  discu ia  definitiv  privindț ț
închirierea/concesiunea spa iului.ț
                   Dl.Crăciun:sunt de acord cu dl.Horgo ,trebuie să inem cont de nevoile comunită iiș ț ț
locale.
                   Opinia consilierilor locali este că mai întâi se vor face demersurile necesare pentru
reînfiin area grădini ei.ț ț
                   Dl.primar prezintă cererea dlui Bozsik Robert din Abrămu ,care solicită concesionareaț
suprafe ei de 1,8 ha aflată lângă pădurea Regiei Na ionale a Pădurilor pentru o perioadă de 30 de aniț ț
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iar  pe  terenul  respectiv  vrea  să  organizeze  o  zonă  de  agrement.Este  o  suprafa ă  ce  trebuieț
cură ată,fiind situată la marginea pădurii de la Chiraleu.ț
                   Dl.Bertalan:nu putem hotărî fără să cunoa tem cine este proprietarul terenului;la o edin ăș ș ț
viitoare să ni se prezinte cartea funciară i situa ia juridică a terenului respectiv iar solicitantul să fieș ț
invitat  pentru a prezenta ce dore te să facă cu acel teren.ș
                   Dl.Negru :se mai face sau nu sala de sport în Chi laz pentru că nu se mai mi că nimic înț ș ș
sensul ăsta ?
                   Dl.primar:s-a licitat lucrarea,s-au contestat rezultatele licita iei,s-a ajuns la Curtea de Apelț
Bucure ti i s-a dispus reevaluarea financiară a ofertelor până la 30 septembrie 2022.Sala de sport seș ș
va face pentru că s-a semnat un contract de finan are pentru aceasta.ț
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Pentru  sala  de  sport  de  la  Mi ca  se  va  întocmi  Plan  Urbanistic  Zonal  solicitat  de  Ministerulș
Dezvoltării.
                Dl.Demjen Gavril:în situa ia în care nu au fost eliberate titluri de proprietate pentruț
terenuri,cine va fi trecut în cadastrul general?
                 Dl.primar:se poate nota posesia,se pot elibera titlurile de proprietate care mai sunt de
eliberat.Unde nu sunt documente se va înscrie teren la dispozi ia comisiei locale de fond funciar.ț
                 Dl.secretar  general:vă reamintesc că potrivit art.225 din Codul administrativ ave iț
obliga ia de a prezenta rapoartele de activitate care se fac publice prin grija  secretarului general alț
comunei în cazul consilierilor locali.Până la această dată nici unul dintre d-voastră nu a i prezentatț
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raportul de activitate pentru anul 2021 iar neprezentarea rapoartelor constituie contraven ie, conformț
aceluia i Cod administrativ –art.241.ș
                 Fiecare dintre d-voastră a i primit de la mine în anul trecut un model de raport deț
activitate;dacă nu mai ave i,pute i ridica de la mine din birou iar celor care  doresc , le pot transmite iț ț ș
pe e-mail.

                 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         
                                      Layos Bertalan
                                                                                                                          Secretar general,
                                                                                                                               Ioan Tiriteu
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