JUDETUL BIHOR
coMUNA TETCHEA
CONSILIUL LOCAL
PROCES.VERBAL
incheiat astdzi, 26.0g.2013 cu ocazia gedinlei ordinare a Consiliului local al Comunei
nr. 339 din 20.09.2013.
Jelchea convocatd prin Dispozilia primarului comunei lelchea
In urma semndrii registruiui de evidenld gi efectudrii apelului, din totalul de'13 consilieri
in funcfie, toti sunt pr"="i1i. D-1. Popa loan - Dumitru este pregedinte de gedin!5 conform
Hotdrdrii Consiliului Iocal nr, 49 din 25.07.2013.
D-;. preged,inte de gedinld consultd membrii consiliului local in legdturd cu prooesul
verbal al gediniei din luna anterioara, respectiv din data de 13'08.20'13.
Nu- suni insr:rieri la cuvdnt sau alte obiectii. Procesul verbal al gedinlei ordinare a
consiliului local din data de 13,08.2013 se aprobd in unanimitate de voturi. Se adoPtd
Hotdrdrea nr. 61 126.08.2013.
D-l Popa loan - Dumitru face cunoscutd ordinea de zi, astfel cum este inscrisd in
invitaliile pentru participarea la gedintd:
1. proiect de hotdr1re privind rectifiearea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul
2013;
2. proiect de hotdrdre privind aprobarea: studiului de oportunitate, rc>gulamentului de
functionare, caietul de sarcini si a instructiunitor de pafticipare pentru ofertanti a seruiciului
pubtic de atlimentare cu apa din Comuna Tetchea, respectiv localitatile Tetchea si Telechiu,
in vederea delegarii gestiunii;
3. proiect de-hotdr1re privind retragerea dreptului de folosinta a terenurilor atribuite in
vederea construirii de locuinte, beneficiarilor care nu au respectat condi.tiile sl termenele
stabitite de Legea nr. 15/2003;
4. proiect de hotdrare privind atribuirea unor suprafete de teren pentru eonstruitea de
locuinte tinerilor cu varste cuprinse intre 18-35 ani, in baza Legii nr' 15/2003;
S. proiect de hotdr1re privind atribuirea contractului de delegare a servioitrlui de
salubrizare in comuna Tetchea catre s. c. sAtuBR/ S.A. A/esd;
6. proiect de hotar1re privind aprobarea retelei unitatilor de invatamant preuniversitare
care vor functiona in anul scolar 2013-2014 pe raza comunei Tetchea,
D-1, pregedinte de gedinld, consultd consiliul local despre ordinea de zi, totodata
privind
solicita inscrierea pe ordinea de'zi a incd un punct, respectiv (7) Proiect de hotarare
iai D-l
tlubpiatra,
inchirierea catre AVJ7S Bihor, a ctadirii fostei gradinite din tocatitatea
Nu sunt
consilier Lasca Florian propune inscrierea pe ordinea de zi a pr-rnctului (8) ,,Diverse",
alte propuneri sau obieclii,
fost
O-f presedinte de sedinta propune supunerea la vot a ordinii de zi, astfel cum a
completatd. Este aprobatd in unanimitate de voturi. Se adoptd Flotdrdrea nr.62126'09'2013.
D-;, pregedinte de gedinla propune consiliului local sd se treacd la dezbaterea
punctelor inscrise pe ordinea de zi'
punctul nr. 1. proiect de hotdrdre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli

'

pe anul 2013;

, ! ,local_, de
_.,^ ..^-:r.. ,
venituri si
bugetului
privind
rectificarea
explicativ
prezintd
raportul
primar,
D-1,
cheltuieli pe anul 24rc.
in
Se inscrie la cuvAnt D-I. consilier Banc Vasile care intreaba: de ce nu s-a cuprins
fost
au
buget suma necesara pentru cheltuielile cu salubritatea pentu tot anul 201i\, de unde
oaii pentru asfaltarea in zona curtii primariei si S,C, Locadin S.A,, unde au fost prevazuti

'

,

mai des.
acesti bani in buget, sustinand ca la noi este un obicei sa se rec;tifice bugettrl cat
pretul /
D-1. primai raspunde ca in contractul incheiat cu S.C. Salubri S.A. este stabilit
produsa
gunroi
intr-un
de
metru cub de gunoi menajer, neputandu-se estima exact cantitatea
un an, in plus-3 fost necesara si achizitionarea de europublele noi, de capacitate mai mare,
care Se vor amplasa in fata persoanelor juridice: scoli, magazine, etc'

Nu sunt alte inscrieri la cuvdnt, D-|. pregedinte de gedintd supune la vot Proiectul de
hotdrilre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli trte anul 201:V, este aprobat cu
9 voturi ,,PentrLt" gi 3 voturi ,,impotrivd" (d-nii. Consilieri Banc Vasile, Urs Cornel si Lasca
Florian), 1 vot ,,abtinere" (D-1, Codila Florin), Se adoptd Hotdrdrea nr. 63/26.09.2013.
Punctul nr.2. Proiect de hotdrdre privind aprobarea:studiului de oporlunitate,
regulamentului de functionare, caietul de sarcini si a instru<;tiunilor de pafticipare pentru
ofertanti a seruiciului public de alimentare cu apa din Comuna Tetchea, re,spectiv localitatite
Tetchea si Telechiu, in vederea delegarii gestiunii.
D-|. viceprimar prezintd Raportul expunere de motive privind modalitatea de gestiune a
serviciului public de alimentare cu apa in comuna Tetchea, respectiv satele Tetchea si
Telechiu,

Se Tnscrie la cuvdnt D-|, consilier Bgnc Vasile care intreaba, de ce s-a mai infiinat
S.C. Utilitati Prest S.R,L,, daca serviciul de alimentarea cu apa se va supune procedurii
licitatiei deschise. Intervine si D-1. consilier Bogdan Calin-Daniel, care la rarrdul lui, intreba pe
D-|. Banc Vasile daca a fost consultat cu privire la infiintarea acestei societati, sustinand ca
dansului i-au fost puse hadiile pentru aprobare pe masa.
D-|, primar raspunde ca, in conformitate cu noile reglementari in vigoare, delegarea
serviciului public de alimentare cu apa, se poate face numai prirr licitatie pulllica.
D-|. pregedinte de gedinld, aminteste ca proiectul de hotarare privirrd infiintarea S.C,
Utilitati Prest S.R.L. a fost supus analizei Consiliului local in sedinta din luna august.
Nu sunt alte inscrieri la cuvdnt, Dl. pregedinte de gedinta supune [a vot Proiectul de
hotarare privind aprobarea: studiului de oportunitate, regulamentului de functionare, caietul
de sarcini si a instructiunilor de pafticipare pentru oferlanti a serviciului public de alimentare
cu apa din Comuna Tetchea, respectiv localitatile Tetchea si Telechiu in vederea delegarii
gestiunii, este aprobat in unanimitate de voturi. Se adoptd Hotdrdrea nr. 64126.09,2013.
Punctul nr. 3. Proiect de hotar€tre privind retragerea dreptului de folctsinta a terenurilor
atribdte in vederea construirii de locuinte beneficiarilor care nu au respectat conditiile si
termenele stabilite de Legea nr. 15/2003.
D-|, primar prezintd referatul privind necesitatea retragerii sprijinului acordat tinerilor
care nu au respectat conditiile si termenele stabilite de tegea 1512003, iar Dl, viceprimar da
citire listei celor care din anul 2009, cand le-a fost atribuit in folosinta teren cu titlu gratuit nu
au facut nici un demers cu privire la construirea unui locuinte.
Se inscriu la cuvAnt d-nii consilieri : Bogdan Calin - Daniel, care sustine ca trebuiau
sa se mai consulte, tasca Florian aminteste ca s-a hotarat sa se faca un gard intre locurile
de casa si arena sportiva.
D-1. Primar raspunde ca s-a hotarat la aceea vreme sa se amenajeze un parc care sa
delimiteze noile loc;uinte de arena spodiva, dar datorita costurilor prea mari s-a renuntat,
Se inscrie la cuvant si D-na consilier Lokog Ecaterirra, care sustine proiectul de
hotarare, motivand ca daca de patru ani detinatorii loturilor nu si-au facut nici macar
autorizatie, sigur nu au nici un interes pentru a-si construi o locuinta.
Nu sunt alte inscrieri la cuvAnt. D-|. pregedinte de gedinld supune la vot Proiectul de
hotdrdre privind retragerea dreptului de folosinta a terenurilor atribuite in vederea construirii
de loeuinte, beneficiarilor care nu au respectat conditiile si termenele stabilite de Legea nr.
15/2003, este aprobat
12 voturi ,,Pentru" gi 1 vot,,abtinere " (D-nul consilier BancVasile)
Se adoptd Hotdrdrea nr. 65i26.09.2013.
Punctul nr. 4. Proiect de hotdrdre privind atribuirea unor suprafete de teren pentru
construitea de locuinte tinerilor cu varste cuprinse intre 18-35 ani, in baza Legii nr. 15/2003.
D-1. primar prezintd referatul cu privire la atribuirea unor Suprafete de teren pentru
construirea de locuinte, respectiv cele 12 loturi care se vor retrage de la fostii detinatori
pentru nerespectarea termenelor si conditiilor stabilite de Legea nr. 15/2003'.
Se inscrie la cuvant D-na consilier tokog Ecaterina, care propune ca cei care doresc
un lot pentru construirea unei locuinte, sa fie stimulati sa-si caute mai intai un loc de munca.
D-|, viceprimar arata ca in prezent sunt sapte cereri, peniru solicitare,a unui loc de casa
si lista este deschisa si pentru altii doritori din satul Tetchea.
Nu sunt alte inscrieri la cuvdnt. D-|, pregedinte de gedirrtd supune Ia vot Proiectul de
hotdrdre privind atribuirea unor suprafete de teren pentru con:;truitea de lctcuinte tinerilor cu

cu

varste cuprinse intre 18-35 ani, in baza Legii nr. 15/2003, care este aprobat cu 12 voturi
,,Pentru" gi 1 vot ,,abtinere" (D-nul, consilier Solyom Francisc). Se adoptd Hotd16rea nr.
66/26.09.2013.
Punctul nr" 5. Proiect de hotarare privind atribuirea contraetului de delegare a
seruiciului de salubrizare in Comuna Tetchea catre S, C. SALUBR/ S.A, Ale:;d,
D-1. primar prezintd rapoftul expunere de motive si proiectul der hotarare pentru
atribuirea contractului de delegare a seruiciului de salubrizare in Comuna l'etchea cafre S.C.
SALUBRI S.A, A/esd, totodata informeaza Consiliul Local ca se schimba legislatia cu privire
la serviciile de salubritate incepand cu 1 octombrie anul curent, existanrJ posiblilitatea sa
ramanem fara contract cateva luni, pana cand se va organiza o licitatie publica, de aceea
este necesara adoptarea unei hotarari acum,
Nu sunt inscrieri la cuvAnt, D-1, pregedinte de gedintii supune la vot Proiectul de
hotdrAre privind atribuirea contractului de delegare a serviciului de salubrizare in Comuna
Tetchea catre S,.e. SATUBR/ S.A. Alesd, care se aprobd cu 13 voturi ,,pentru" (unanimitate).
Se adopti Hotdrdn-=a nr. 67 126.09.2013.
Punctul nr. 6. Proiect de hotdrare privind aprobarea retelei unitatilor de invatamant
preuniversitare care vorfunctiona in anul scolar 2013-2014, pe raza Comunei Tetchea,
D-|. primar prezintd rapoftul expunere de motive si proiectul der hotarare pentru
aprobarea retelei de invatamant pe anul 2013 si a traseului microbuzului scolar, stabilit in
cadrul consiliului de administratie al scolii.
Nu sunt inscrieri la cuvdnt, D-1. pregedinte de gedintri supune la vot Proiectul de
hotdrdre privind aprobarea retelei unitatilor de invatamant preuniversitare oare vor functiona
inanul scolar2013-2014,pcrazaComunei Tetcheasi atraseului microbuz:ului scolar,anexa
la prezenta hotarare, care se aprobd cu unanimitate de voturi. Se adoptd Hotdrdrea nr.
68/26,09.2013.
_qlgl_nl. 7. Proiect de hotarare privind inchirierea catre AVJPS Bihor, a cladirii
fosfei gradinite din localitatea Subpiatra,
D-|. presedinde de sedinta, prezinta rapoftul expunere de motive privind inchirierea
acestui spatiu in care se specifica ca spatiul este neutilizat de aproximativ 10 ani , cladirea
este intr-o stare de degradare avansata avand sipci rupte si tigle sparte in etcoperis, instalatie
electrica smulsa din perete, geamurile si soba de taracota sparta etc.
In comisia juridica s-a stabilit o chirie de 50 lei/luna pentru o perioader de 5 ani.
Se inscrie la cuvdnt D-|. Urs Cornel, care aduce la cunostinta Consiliului Local ca
terenul pe care este amplasata constructia fostei gradinite este proprietatea Asociatiei
,,Avram lancu" iar sediul asociatiei este in prezent la presedinte acasa, respeetiv Subpiatra
nr,'18, de aceea se impune schimbarea sediului asociatiei, cu atat mai mult cu cat exista
nemultumiri in randul membrilor asociatiei, ceea ce ar putea ducre la schimbarea
presedintelui, Se propune amnarea acestui punct pentru o sedinta urmatoare. Propunerea
este supusa la vot si se hotareste amanarea.
Punctul nr. 8. Diverse.
Se insciu la cuvAnt: D-na consilier LOkog Ecaterina, gi D:l consilier l-asca Florian, D-1,
Stef Florian si D-|. Banc Vasile.
D-na consilier Lokog Ecaterina are trei puncte pe care dorestel sa la aduca la
cunostinta Consiliului local
- in fata scolii din Telechiu s-a demolat locul de joaca pentru copii, iar acum
trebuie nivelat locul si acoperit cu un strat de pamant;
- cere sa se afiseze rezultatul analizei apei de la fdntdna arteziand din satul
Telechiu, aratand ca la momentul forarii apa era potabila, se presupune ca teva este fisurata
si se scurge apa din panza freatica, de aceea ar tebui inlocuita teava;
- satul Telechiu a incheiat contract de paza pentru o perioada de 30 zile cu
S.C. Spartan S.R,L, pentru terenurile agricole si forestiere si s-ar dori intermedierea unei
intalniri intre conducatorii asociatilor din Telechiu si Hotar.
are tot trei probleme pe care doreste sa la aduca la cunostinta
D-1. Lasca f:lorian
Consiliului Local :
1, - cu cAtd promptitudine isi face treaba personalul primariei, de exemplu: Leho
Gheorghe din localitatea Tetchea nr. 145,a solicitat un ajutorde urgenta in suma de 500 lei,

P

:

-

dar atAt s-au tergiversat hartiile pana cand acesta a decedat, nemaiputand beneficia de
ajutorul solicitat.

2.

-

multe lucruri sunt puse in carca Consiliului local, s-ia promis bisericii

penticostale ajutor in suma de 1000 lei pentru achizitionarea unei orgi electrice, dansul a fost
contactat de unul din reprezentatii acesteia care i-a spus ca consilierii sunt impotiva,
D-|, Primar raspunde ca in primavara a fost solicitat cu privire la acesta achizitie si ca a
raspuns ca nu se poate pentru ca in anul 2013 nu sunt alocati bani pentru culte.
3, - a existat un post de educator la gradinita din Tetchea, care in prezent este
ocupat de o persoana cu domiciliul alta comuna cu toate ca a avut o nota mai mica la
examenul de titularizare decat o alta persoana cu aceeiasi calificare, dar care are domiciliul
in comuna Tetchea, respectiv satul Hotar, de ce aceasta persoana nu a avut prioritate pentru
ocuparea acestui post
c
D-|. primar raspunde ca cunoaste foarte bine speta si ca ambele concurente au obtinut
punctaj sub nota 5, ceea ce inseamna ca pot ocupa un post in invatamant cloar temporar, dar
in privinta alegerii intre cele doua persoane nu se poate prortunta, deoarece este atributia
stricta a d-nei directoare,
D-1. Stef Florian
sunt trei locuri unde nu se poate intra pe duleuri in localitatea
Subpiatra si ar fi necesara pietruirea lor, astfel : la goz, la podul de iaddrd si la dumbrava
(langa stalp).
D-l Banc Vasile - ridica problema cu jocurile pentru copii, pentru a patra oara, cere sa
fie mutate in cadrul scolilor pana cand nu se intdmpla un accident,
Tot D-1, Banc intreaba, cati bani au fost alocati din bugetul local pentru szUreti-bal ?
D-na Lok6g Ecaterina raspunde ca s-au primit 1500 lei de la Consiliul
Judetean si ca mai au in cont 1000 lei, bani obtinuti din vanzarilefacute la balul de Craciun.
AvAnd in vedere epuizarea problemelor Tnscrise in ordinea de 2il, pregedintele de
gedintd declard gedinta inchisd.
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