JUDETUL BIHOR
coMUNA TETCHEA
CONSILIUL LOCAL
PROCES.VERBAL

incheiat astdzi 21.10.2013 cu ocazia 9
primarului
Jelche^a convocati prin Dispozi[ia
de eviden
registrului
urma
semnirii
[n
in funcfie, tofi sunt prezen[i. Este necesard
perioadd de cel mult 3 luni. Se fac propuneri
consilier $tef Florian. Nu sunt alte propuneri. Se supune la vot propunerea d-lui consilier
Lasca Florian care este votatd cu in unanimitate de voturi, astfel cd d-1. $tef Florian este ales
pregedinte de gedin[i pentru urmdtoarele 3 luni, respectiv lunile octombrie - decembrie 2013.
Se adopti Hotdrdrea nr. 69 din 21 1A.2O13'
Dl. pregedinte de gedin[i consultd membrii consiliului local in legiturd cu procesul
verbal al gedinlei din luna anterioard, respectiv din data de 26'09.2013'
Nu sunt Tnscrieri la cuvdnt sau obieclii. Procesul verbal al gedin[ei ordinare a
consiliufui local din data de 26.A9.2013 se aprobd cu 13 voturi ,,Pentru" (unanimitate). Se
adopti Hotdr6rea nr. 70121.1 0.201 3.
D-l gtef Florian face cunoscutd ordinea de zi astfel cum a fost convocatd prin dispozi[ia
primarului Comunei Je[chea:
1. proiect Oe iroiarare privind aprobarea depunerii cererii de finafare pentru oliectivul
"Reabilitare, modernizare si dotare Centru cultural muttifunctional din localitatea Tetchea,
Comuna Tetchea, Judetul Bihor"
Z. proiect de hotdrAre privind aprobarea validdrii Dispozi[iilor primarului Comunei
la
Tetchea nr. 343 gi 349/2013 privind rectificarea bugetului local qi repartizarea influenfelor
sumele defalcate din TVA peniru finanlarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor.
Dl. pregedinte de gedin[d consulti consiliul local despre ordinea de zi. Dl. consilier
Lasca floiian propune inscrierea pe ordinea de zi a punctului ,,Dtverse". Nu sunt alte
propuneri sau obiectii. D-l $tef Florian propune supunerea la vot a ordinii de zi astfel cum a
iori completatd. Este aprobatd in unanimitate de voturi. Se adoptd Hotiirirea nr.

;

71t21^10.2013.
se
D-1. pregedinte de gedinld propune consiliului local
punctelor inscrise pe ordinea de zi.
Punctul nr. 1. Proiect de hotdrdre privind aprobarea depunerii

si

pentru obiectivul

'l

treaci la

cererii

<lezbaterea

de

finatare

:

Dl. primar prezinti RaPortul de
J
specialitate gi Proiectul de hotirdre privind aprobarea depunerii cererii de fina{are pentru
lzafe
obiectivul
Bjhol- Se inscrie la cuvAnt d-l consilier Banc'Vasile care
Judetul
Tetchea. Comuna Tetchea,
juridicd
se intereseazd de situa{ia
lprqorietarul) imotrilului reprezentdnd clddirea propusd a fi
reabilitatd. D-l primar iniornreazi ci imobilul apa(ine domeniului privat al Comunei Je{chea.
Nu sunt alte inscrieri la cuvAnt. Dl. pregedinte de gedin!5 supune la vot Proiectul de hotdrdre
privind aprobarea depunerii cererii de fina{are pentru obiectivul "Reabilitare. modernizare st
Bjhof.care este aprobat cu 10 voturi ,,Pentru" gi 3 voturi ,,Ab[inere" (d-na consilier Roqianu
no-oica Daniela, d-nii consilieri Banc Vasile qi Urs Corne!). Se aciopti Hotirdrea nr.
72t21.10.2413.

Punctu! nr. 2. Proiect de hotdrdre privind validarea Dispozi{iei primarului Comunei
Tetchea nr. 343/2013 privind rectificarea bugetului de venituri 9i cheltuieli pe anul 2013 9i

Dispoziliei primarului Comunei lelchea nr. 349/2013 privind repartizarea influen,telor la
sumele'defalcate din TVA pentru finanlarea cheltuietitor descentralizate la nivelul comunelor
Se inscrie la cuvdni d-1. consilier Banc Vasile care soliciti informa[ii de la preqedintele
comisiei de specialitate buget-finanfe despre modul in care acest punct s-a analizat in cadrul
gedinlei comisiei. D-l pregedinte al comisieide specialitate, Solyom Francisc, prezintd raportul
comisiei conform cdruia proiectul de hotirAre a fost aprobat cu 4 voturi ,,Pentru" 9i 1 vot
pregedinte de
,,Ab[inere" (d-l consilier iodila Florin). Nu sunt alte Tnscrieri la cuvint. Dl.
primarului Coryulei
iedinla supune la vot Proiectul de hotdrdre privind validarea Dispoziliei
pe anul 2013 Ei
cheltuieli
venituri
de
rectificarea bugetului
9i
lelciea nr. 343/2013 privind
'Comunei
privind
repartizarea influenlelor la
biipozigiei primarului
lelchea nr. 349/2013
sumele defatcate din TVA pentru iinanlarea cheltuielitor descentralizate la nivelul comunelor
10 voturi ,,Pentru", 3 voturi ,,Ab[inere" (d-nii consilieri Banc Vasile,
care este aprobat
Codila Florin gi Urs Cornel). Se adopti Hotdrirea nr.73121.10'2013.
Punctul nr. 3. Diverse.
Se insciu ta cuv6nt d-na consilier Rogianu Daniela-Rodica, d-nii consilieri Lasca
Florian, Popa loan Dumitru, Urs Cornel, d-na consilier Ldkoq Ecaterina 9i d-l consilier Bogdan
Cdlin-Daniel.
D-na Rogianu Daniela-Rodica:
- trebuie sd se facd curd[irea gi adAncirea gan[ului din spatele bisericii ortodoxe
Telechiu spre vale deoarece apa bdltegte peste terenurile din zond.
D-l Lasca Florian:
- a rdmas o po(iune de 4-5 mp teren neasfaltat din fafa dispensarului uman

cu

Je[chea.
D-l Popa loan Dumitru:
- grupa de vandtoare a dorit sd inchirieze clddirea fostei grddinile din satul
Subpiatrd care a mai fost solicitatd gi de Asocia{ia de pigunat 9i piduririt,,Avram lancu" din
satui Subpiatrd. Cum clddirea fostei qcoli, tot din satul Subpiatri, nu se foloseqte, grupa de
vandtoare ar fi interesatd de inchirierea acestei clddiri. (d-l primar: in urma discu[iilor avute la
nivelul consiliului de administrafie al gcolii, aceastd clidire va fi reabilitatd 9i se sperd ci din
anul gcolar 2014-2015 grddini[a din Hotar si funcfioneze in acest sediu).
D-l Urs Cornel:
- Asocialia de pdgunat gi pddurdrit ,,Avram lancu" din satul Subpiatrd a primit o
somalie de platd din'partea Primiriei Comunei Je[chea pentru suma de cca 28.300 lei.
(intervine d-l consilier Banc Vasile care propune aprobarea gtergerii datoriei similar cum s-a
procedat cu biserica ortodoxd Je[chea)'
D-na Ldk69 Ecaterina:
distribuire a ajutoarelor alimentare
- trebuie supraveghiatd activitatea
europene deoarece multe personae de etnie romd le comercializeazd la prefuri derizorii.
D-l Codila Florin:
- sunt sesiziri ai unor cetdteni din satul Jelchea ci pe perioada nopfii (intre
orele 01,00-04,00) S.C.,,Holcim" S.A. emani gaze poluante Tn atmosferd.
D-l Bogdan Cdlin-Daniel:
- s-a promis ajutor financiar echipei de fotbal a comunei (d-l primar: s-a plitit
suma aprobati Tn bugetul local).
Av6nd in vedlre epuizarea problemelor inscrise in ordinea de zi, pregedintele de
gedinfd declari gedinta inchisd.

de

Pregedinte de gedinti,
$tef Florian

Secretar,
Bront Florian

