JUDETUL BIHOR
coMUNA TETCHEA
CONSILIUL LOCAL
PROCES.VERBAL

29'04'2013
Dispozilia
registruiui

are a Consiliului local al comunei
incheiat astdzi
nr. 138 din 25'04'2013'
Jefchea convocatd prin
lului, din totalul de 13 consilieri in
ln urma semndrii
funcfie, sunt prezenli 11. Lipsesc d-nii consilieri $tef Florian gi Urs Cornel.
pregedinte dL Eedinld este d-1. Drimbea Pavel Ovidiu conform HotdrArii nr. 28 din
04.04.2013 a Consiliului local al Comunei Jelchea..
Dl. pregedinte de gedinld consulti mehOrii consiliului localin legdturd cu procesul venbal
al gedinlei din luna anterioard, respectiv din data de 04.04.2013
Nu sunt inscrieri la cuvAnt sau obieclii. Procesul verbal al gedinfei ordinare a consiliului
local din data de 04.04.2013 se aprobd cu 10 voturi ,,Pentru" gi 1 vot,,Ab!inere" (d-l consilier
Banc Vasile care a fost absent la gedinla din data de 04.04.2013). Se adoptd HotdrArea nr'
35t24.04.2013.
D-l Drimbea Pavel Ovidiu face cunoscutd ordinea de zi:
1. proiect de hotdrAre privind aprobarea rectificdrii bugetului local de venituri 9i'cheltuieli
pe anul 2013;
2. proiect de hotdrAre privind aderarea Comunei Je(chea la Asocialia Comunelor din
Romdnia;
3. proiect de hotdrAre privind acordul scoaterii din circuitul agricol a terenului in suprafafd
de 81 429 mp., nr. cadastral 50821 lefchea;
4. proiect de hotdrdre privind aprobarea Tnchirierii spa(iului clddirii fostei grddinile din
satul Subpiatr5.
Dl. pregedinte de gedinld consultd consiliul local despre ordinea de zi. Dl. Banc Vasile
propune inscrierea pe ord'inea de zi a punctului ,,Diverse". Nu sunt alte propuneri sau obieclii.
D-1. Drimbea pavel Ovidiu propune supunerea la vot a ordinii de zi astfel cum a fost
completatd. Este aprobatd in unanimitate de voturi. Se adoptd HotdrArea nr. 36/29.04'2013'
D-;. pregedinte de gedinli propune consiliului local sd se treacd la dezbaterea punctelor
inscrise pe ordinea de zi.
punctul nr. 1. proiect de hotdr1re privind aprobarea rectificdrii bugetului local de venituri
gi cheltuieli pe anul 2013;
Dl. primar prezintd Raportul de specialitate gi Proiectul de hotdrAre privind aprobarea
rectificdrii bugetului local pe anul 2013.
Se inscrie la cuvAnt d-l consilier Banc Vasile care este neldmurit privnd sumele care fac
obiectul rectificdrii bugetului local. Dl. primar explicd cd sumele reprezintd cota de 20% din
sumele defalcate Oin-rvR pentru echilibrarea bugetelor locale reparlizatd Comunei Jefchea de
citre Consiliuljudelean Bihor conform HotdrArii nr. 99 I 04'04'2013'
Nu sunt inscrieri la cuvAnt. Dl. pregedinte de gedinld supune la vot Proiectul de hotdrdre
11 voturi
privind aprobarea re<>tificdrii bugetutui tocal pe anit ZO|S care este aprobat
,,Pentru" (unanimitate). se adoptd Hotdrarea nr. 37 129.04.2013.
punctul nr. 2. proiect de privind aderarea Comunei Te,tchea ta Asocialia Comunelor din

-

cu

RomAnia.

Secretarul comunei a comunicat primarului comunei faptul cd a fost adoptatd. de cdtre
Consiliul local al Comunei lelchea HotdrArea nr.4t29.O1.2OOg privind aderarea Cornrunei
perioada respectivd'
lelchea la Asocia{ia Comuneloi din Romdnia gi care
lei Bihor a Asocia{iei
Comunei SantanOiei al cdrui primar indeplinea iunctia
provizoriu, de citre
Comunelor din judelul Bihor. Tn prezent ace rstd

a
d
funct

primarul
Comunei Pomezeu. in data de25.04.2013 a fost comunicatd, prin e-mail
'pomereu
HotdrArea nr. 4129.01.2009 privind aderarea Comunei l'e{chea
Comunelor din Romdnia. Av6nd in vedere aceste precizdri nu mai este necesa
unei noi hotdrAri, cu atAt mai mult cu cAt hotirArea cuprinde toate elementele s
condiliile prevederilor legale actualizate'
punctul nr. 3. proiect de hotdr1re privind acordul scoaterii din circuitul agricol a terenului
in suprafald de 81 429 mp., nr. cadastral 50821 Telchea'
Secretarul comunei prezinti Raportul privind scoaterea din circuitul agricol a terenululi in
suprafafd de g1 429mp., nr. cadastral 50821 lefchea. Dl. consilier BancVasile se interese'azd
despre ierenul pentru care se soliciti acordul scoaterii din circuitul agricol cu toate c5, in carlrul
gedin(ei comisiei de specialitate, anterioard gedinlei consiliului local, i s-a prezentat intreg
dosarul privind Contractul de concesiune nr. 2586i14.09.2001, in favoarea S.C. ,,Holcim", inl
care este cuprins gi terenul cu nr. cadastral 50821lefchea.
Supus la vot proiect de hotdrilre privind acordul scoaterii din circuitul agricol a terenului
in suprafala de 81 429 mp., nr. cadastral 5
,,Pentru", (d-nii consilieri Cazan Florin Aurel,
Florian gi Popa loan Dumitru), 1 vot "impotrivd
consilier Lokog Ecaterina gi Rogianu Daniela
nu este indeplinit cvorumul pentru adoptetrea
,Codila Florin, ,solyom Francisc) astfel

ci

hotdrArii.

punctul nr. 4. proiect de hotdrdre privind aprobarea inchirierii spa,tiului clddirii fastei

gradini,te din satul Subpiatra.

-

Dl. consilier popa loan Dumitru face cunoscut cd Asocialia judeleand a vAndtorilor 9i
pescarilor sportivi Bihor, al cdrui membru este, ar fi interesatd de inchirierea acestui spa{iu.
Secretarul comunei precizeazd cd este de competenla consiliul local de a da in folosintd
gratuitd, pe termen l[mitai, bunuri mobile gi imobile proprietate publicd sau privatd localS
sau de utilitate
[*rro"n"ior juridice fdrd scop lucrativ, care desfdgoard activitate de binefacere
publicd,
prin
licitatie
fac
se
publicd ori serviciilor publice. Concesionarea gi inchirierea
organizatd Tn condifiile legii.
Dl. consilier opteaia pentru amAnarea acestui punct al ordinii de zi gi promite cd va P'une
la dispozilia consiliului local statutul asocialieiin vederea consultdrii.
Punctul nr.5. Diverse.
Se inscriu fa cuvAnt: d-na consilier Lok6g Ecaterina, d-nii consilierri Banc Vasile, Codiia
Florin, Lasca Florian,siolyom Francisc 9i Bogdan Cdlin Daniel.
D-na Lokog Ecaterina:
- sunt materiale rezultate in urma unor lucrdri de reparafii la drurnul jude{ean 108i,
in zona satului Telechiu (dl. primar: administratorul drumului este consiliuljude{ean);
- persistii depozitarea degeurilor pe drumul spre barajul de acumulare, Tn z:ona
podului peste contracanal;
minori nesupraveghea(i conturbd linigtea publicd, dupd ora 22,00, in zlona
ansamblului de joacd pentru copii din satul Telechiu, majoritatea elementelor acestui ansarnblu
de joacd fiind distruse.
D-l Banc Vasile:
- topoganele pentru joacd din satul lelchea sunt distruse;
- cetd[enii din satul Subpiatrd nu au fost de accord cu solicitarea S.C..,,Holcim"
S.A. privind concesionarea a 10 ha i"r"n al Asociliei de pddurdrit 9i pdgunat,,Avram lancu"
Subpiatrd datoritd unor clauze nefavorabile.
D-l Codila Florin:
- s-au achitat 130 saci cu ingrdgdminte (azotat de amoniu) pentru pdgunea din
satul lelchea din care s-au administrat numai 100 de saci;
- cetdteanul Urs Viorel, Subpiatrd nr. 15, deline cca 20 vaci gi 3 tauri care
folosegte pdgunea apa(indtoare satului Jefchea;

-

- ciobanul (Avram) nu are dreptul de a folosi pdqunea din satulJelch9a pentru oi;
- S.C. ,,Holcim" S.n. a promis cd pAnd la data Tnceperii sezonului de pdqunat,
01.05.2013, va rezolva aducfiunea de apd pentru addpatul animalelor'
D-l Lasca Florian:
- pentru oi trebuie asiguratd apa pentru addpat separat de aceia folositd de
bovine;

- d-l Vereg Gheorghe, administratorul S.C. ,,Agroind Alex" S.R.L. cu sediull Tn
pentru animalele pe care le difine,
lefchea, se pare cd va folosi pEqunea din satul lefchea

dumnealui neavdnd domiciliul in localitate;
- cetdleanul Bogdan Dumitru, Jelchea nr.22, se prezintd zilnic la sediul Primdtriei
Comunei Jelchea deranjAnd, prin atitudinea sa, activitatea func(ionarilor.
D-l Solyom Francisc:
- dacd s-au efectuat analizele apei Ia fdntdna arteziand din satu Telechiu? (dl.
primar: nu s-au efectuat);
- sunt probleme cu iluminatul public in satul Telechiu datorate cdderii de tensiune
gi cca 4 corpuri de iluminat nu func[ioneazd;
- ar fi necesard achizilionarea unor flori pentru amenajarea terenului din zona
parcului, Tn satul Telechiu;
drumurile agricole din satul Tele rhiu trebuiesc curd(ate.
D-l Bogdan Cdlin Daniel:
- gropile rezultate in urma excavdrilor din pdgunea satului Jefchea, persistd.
Avdnd Tn vedere epuizarea problemelor inscrise in ordinea de zi, pregedintele de gedintd
declard gedinfa inchisd.

Pregedinte de gedinti,
Drimbea Pavel Ovidiu

Secretar,

Bront Florian

