JUDETUL BIHOR
coMUNA TETCHEA
CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBAL

incheiat astdzi 25.07.2013 cu ocazia gedin[ei ordinare a Consiliului local al comunei
lefche^a convocatd prin Dispozifia primarului comunei Jetchea nr. 251 din 19.05.2013.
In urma semndrii registrului de evidenfd gi efectudrii apelului, din totalul de 13 consilieri
Tn funcfie, to{i sunt prezenti. Este necesard alegerea unui nou pregedinte de gedinfd pe o
perioadd de cel mult 3 luni. Se fac propuneri. D-l consilier Lasca Florian il propune pe d-|.
consilier Popa loan-Dumitru. Nu mai sunt alte propuneri, Se supune la vot propLtnerea d-lui
consilier Lasca Florian care este votatd cu in unanimitate de voturi, astfel cd d-1. Popa loanDumitru este ales pregedinte de gedintd pentru urmdtoarele 3 luni, respectiv lunile iulie septembrie 2013. Se adopti HotdrArea nr. 49 din 25.07.2013.
Dl. pregedinte de gedintd consultd membrii consiliului local Tn legdturd cu procesul
verbal al gedinfei din luna anterioard, respectiv din data de 20.06.2013.
Nu sunt inscrieri la cuv6nt sau obiecfii. Procesul verbal al gedin[ei ordinare a
consiliului local din data de 20.06.2013 se aprobd cu 12 voturi ,,Pentru" gi 1 vot,,Ab(inere" (d-l
consilier Banc Vasile care a lipsit de la gedinfd). Se adoptd Hotdrdrea nr. 50/25.07.2013.
D-l Popa loan-Dumitru face cunoscutd ordinea de zi astfel cum este inscrisd Tn
invitafiile pentru participarea la gedintd:
1. Proiect de hotirdre privind aprobarea organigramei gi a statului de funclii ale
Pnimdriei Comunei lefchea;
2. Proiect de hotdrAre privind aprobarea bugetului local pentru anul 2013;
3. Proiect de hotdrdre privind aprobarea situa{iei financiare asupra executiei bugetului
local pe cele doud sec{iuni, func(ionare gi dezvoltare qi a execufiei bugetuiui imprumuturilor
interne gi externe a Comunei le[chea la data de 31.06.2013 - trimestrul ll,
Dl. pregedinte de gedinfd consultd consiliul local despre ordinea de zi. Dl. primar
solicitd ca dupd epuizarea ordinii de zi doregte sd prezinte consiliului local gi solicitd acordul
privind invitafia primitd de la ATS MONTELLA CALITRI, prin reprezentantul legal d-l Ferruccio
CAPONE, de a participa, Tn perioada 30.07.2013-06.08.2013, la sediul ATS din Crisi
MontellaiCalitri pentru a demara procesul de colaborare pe tema dezvoltdrii teritoriale gi
proceselor de internafionalizare. D-na Lokoq Ecaterina propune inscrierea pe ordinea de zi a
punctului ,,Diverse". Nu sunt alte propuneri sau obiecfii. D-|. D-l Popa loan-Dumitru propune
supunerea la vot a ordinii de zi astfel cum a fost completatd. Este aprobatd Tn unanimitate de
voturi. Se adoptd Hotirdrea nr. 51/25.07.2013.
D-|. pregedinte de gedintd propune consiliului local si se treacd Ia dezbaterea
punctelor inscrise pe ordinea de zi.
Punctul nr. 1. Proiect de hotdrdre privind aprobarea organigramei ,si a statului de
funcfii ale Primdriei Comunei lefchea.
Dl. primar prezintd Raportul de specialitate gi Proiectul de hotdrdre privfind aprobarea
organigramei gi a statului de func[ii ale Primdriei Comunei fe(chea in baza prevederilor OUG
nr. 7712013 pentru stabilirea unor mdsuri privind asigurarea functionalititii administraliei
publice locale, a numdrului de posturi 9i reducerea cheltuielilor la institutiile gi autoritdfile
publice din subordinea, sub autoritatea sau Tn coordonarea Guvernului ori a ministerelor, Nu
sunt inscrieri la cuvAnt. Dl. pregedilnte de gedin[d supune la vot Proiectul de hotdrdre privind
aprobarea organigramei gi a statului de funclii ale Primdriei Comunei 'fefchea care este
aprobat cu 13 voturi ,,Pentru" (unanimitate). Se adoptd HotirArea nr. 52125.O7 .2013.

Punctul nr. 2. Proiect de hotdrdre privind aprobarea bugetutui local pentru anut 2013.
Dl. primar prezinti Raportul de specialitate gi Proiectul de hotdrAre privind aprobarea
bugetului local pentru anul 2013.
Se inscrie la cuv6nt d-1. colrsilier Banc Vasile care face cunoscut faptul cd nu va vota
favorabil acest punct al ordinii de zi deoarece materialele pentru seldintd nu au fost
comunicate in timp util. Totodatd solicitd ca la gedinld sd fie prezent filnctionarul de
specialitate din cadrul compartimentului financiar-contabil pentru afurniza unele explicalii. D-|.
primar precizeazd ci !a gedinla comisiei de specialitate a fost prezent funclionarul din cadrul
compartimentului financiar-contabil gi precizeazd cd materialele se vor comunica, electronic,
inaintea gedinlelor consiliului local. Nu sunt alte inscrieri la cuvAnt. Dl. pregedinte de gedinld
supune la vot Proiectul de hotdrdre privind aprobarea bugetului locat pentru anul 2013 care
este aprobat cu 9 voturi ,,Pentru", 2 voturi ,,impotrivd" (d-nii consilieri Banc Vasile, Urs
Cornel) gi 2 voturi ,, Abfinere" (d-na consilier Roqianu Daniela-Rodica gi d-l Codila Florin). Se
adoptd Hotdrdrea nr. 53/25.07 .2013.
Punctul nr. 3. Proiect de hotdrdre privind aprobarea situaliei financiare asupra
execuliei bugetului local pe cele doud secfiuni, funclionare gi dezvoltare gi a execuliei
bugetuiui imprumuturilor interne gi externe a Comunei lelchea la data de 3''1.06.2013 trimestrul ll.
Dl. primar prezinti Raportul de specialitate gi Proiectul de hotdrAre privind aprobarea
situaliei financiare asupra execufiei bugetului local pe cele doud secfiuni, funrclionare gi
dezvoltare gi a execu[iei bugetuiui imprumuturilor interne gi externe a Comunei Je(chea la
data de 31.06.2013 - ltrimestrul ll. Se inscriu la cuvAnt d-nii consilieri Codila Florin, Bogdan
CSlin-Daniel gi Banc Vasile.
D-l Codila Florin:
- la agriculturd sunt prevdzu{i 7428 lei. Ce reprezintd aceastd sumii? (d-soara
Hevesi Elvira-lulia, cornpartimentul financiar-contabil, sunt banii pentru paza pddurii aflate in
domeniul public al Comunei Jefchea.)
D-l Bogdan Cdlin-Daniel:
- lucrdrile la gcoala din satul lefchea nu suferd amAnare.
D-l Banc Vasile:
- la ce sumd, lunar, se ridici rata imprumuturilor comunei? ((d-goara Hevesi
Elvira-lulia, compartimentul financiar-contabil, circa 30.000 lei. Pentru drumul Subpriatrd-Hotar
imprumutul va fi pldtit pdnd Tn anul 2014 iar pentru clddirea primdriei pAnd in anul 21016).
Nu sunt alte inscrieri la cuv6nt. Dl, pregedinte de gedintd supune la vot Proiectul de
hotdr1re pentru aprobarea situaliei financiare asupra execuliei bugetului local pe cele doud
sercfiuni, funclionare gi dezvoltare gi a execuliei bugetuiui imprumuturilor interne ;;i externe a
Comunei lelchea la data de 31.06.2013 - trimestrul 11.2013 care este aprobat cu 9 voturi
,,P'erxtru", 2 voturi ,,impotrivd" (d-nii consilieri Banc Vasile, Urs Cornel) gi 2 voturi ,, Abtinere" (dna consilier Rogianu Daniela-Rodica gi d-l Codila Florin). Se adoptd Hotdrirea nr.
54t25.07.2013.
Punctul nr. 4. lnformare privind invitalia primitd de primarul Comunei felchea de la
ATS MONTELLA CALITRI, prin reprezentantul legal d-l Ferruccio CAPONE, de a participa, in
pe>rioada 30.07.2013-(16.08.2013, la sediul ATS din Crisi Montella/Calitri pentru a demara
procesul de colaborare pe tema dezvoltdrii teritoriale gi procese lor de internalionalizare.
Dl. primar informeazi consiliul local despre invitatia primitd de primanul Comunei
le(chea de la ATS MONTELLA CALITRI, prin reprezentantul legal d-l Ferruccio CAPONE, de
a participa, in perioada 30.07.2013-06.08.2013,la sediul ATS din Crisi Montella/Calitri pentru
a demara procesul de colaborare pe tema dezvoltirii teritoriale qi proceselor de
internalionalizare. Solir:itd acordul de principiu al consiliului local precizAnd cd invita(ia va fi
onorati de d-l viceprimar Drimbea Pavel-Ovidiu gi nu va implica nicio cheltuiald din partea

Comunei lefchea. To[i membrii consiliului local sunt de acord pentru
invitafii.

a da curs

acestei

Punctul nr. 5. Diverse.
Se insciu la cuvAnt d-nele consilier Rogianu Daniela-Rodica, Lokog Ecaterina, d-nii
consilieri Bogdan Cdlin-Daniel si Solyom Francisc.
D-na Rogianu Daniela-Rodica:
- s-au inceput lucrdrile la pode( dar ar fi necesar si se continuie (d-l viceprimar
informeazd ci aceste lucrdri nu mai pot continua deoarece ar implica unele modificdri ale
accesului in zoni).
D-na Lok6g Ecaterina:
- o singurd data au fost cosite spaliile verzi din domeniul public;
- nu s-au citit contoarele pentru api potabild de o lungd perioadd de timp, citirea
sd se facd lunar pentru a preAntAmpina acumularea de datorii mari, unele de 400-500
lei/gospoddrie a cdror venituri sunt foarte mici;
- apa potabild din re{eaua publicd este prea cloruratd;
- supravegherea modului in care lucreazd beneficiarii de ajutor social, cei mai
mulli se plimbd iar plirnbatul nu insemni muncd. Sunt gi copii de 10 ani, ceea ce nu este

permis.
D-l Bogdan Cdlin-Daniel:
- din c6!i pomi s-au plantat in primdvard cu beneficiarii de ajutor social, niciunul
prins;
nu s-a
- revin cu problema lucdrilor la gcoala din satul Jefchea.
D-l Solyom Francisc:
- proba de apd de la fAntdna arteziand din satul Telechiu s-a efectuat? (d-l
vioeprimar: in cursul zilei de ieri,24.07.2013, au fost recoltate probele de cdtre DSP Bihor).
- revin cu necesitatea achizi{iondrii a 4-5 tomberoane pentru degeuri menajere
in satul Telechiu.

Av6nd in vedere epuizarea problemelor inscrise Tn ordinea de
gedintd declard gedinta inchisd.
Pregedinte de gedinfi,
Popa loan-Dumitru

zi, pregedintele

Secretar,
Bronf Florian

de

