JUDETUL

BTHOTR

coMUNA TETCTHEA
CONSILIUL LOC;AL
PROCES.VERBAL
Tncheiat asitdzi 30.04.2014 cu ocazia gedinlei ordinare a Consiliului local al Comunei
'fetchea convocatd prin Dispozilia primarului comunei
Jetchea nr. 165 din 25.04.2014.
ln urma semndrii registrului de evidentd gi efectuirii apelului, din totalul de 13
consilieri in functie, tofi sunt prezenti,
Este necesard alegerea unui nou pregedinte de gedinti care si conduci lucrdrile
qedin{elor consiliului local pentru pe o perioadd de cel mult 3 luni. Se fac propuneri. D-l

consilier Lasca Florian o propune pe d-na consilier Lokdg Ecaterina. Nu sunt alte
propuneri. Se supune la vot propunerea d-lui consilier Lasca Florian care este votatd cu
unaninnitate de voturi, astfel cd d-na Lokog Ecaterina este aleasd pregedinte de gedintd
pentru urmitoarele 3 luni, respectiv lunile aprile - iunie 2014. Se adopti Hotdrdrea nr.23

din 30.04,2014.
D-na pregedinte de gedintd cqnsultd membrii consiliului localin legdturd cu procesul
'verbal af gedinteii din luna anterioard, respectiv din data de27.03.2014. Nu sunt inscrieri
la cuvdnt sau obriecfii. Procesul verhal al gedinlei ordinare a consiliului local din data de
",27.03.2014 se aprrobd cu 13 voturi
,,Pentru". Se adopti HotdrArea nr.24130.04.2014.
D-na Loktig Ecaterina face ounoscutd ordinea de zi astfel cum a fost inscrisd in
rinvita{iile de participare la gedinfd:
1. Proiect de hotdrAre privind aprobarea rectificdrii bugetului local;
2.Proiect de hotdrdre privind aprobarea gi insuqirea documentafiei tehnicoecor:omice "Extindere Scoala Generald cu cls. l-Vlll Je[chea" intocmit de cdtre SC.
Atrium Project fiRL;
3,Proiect rCe hotirdre privind depunerea de cdtre Comuna Jelchea a cererii de
finanlare a proirectului ,,Extindere $coala general5 cu clr. l-Vlll lefchea" in cadul P.O.R.
Nru D.M.l. 3.4 Tn cadrul axei prioritare lmbundti{irea infrastructurii gcolare;
4.Proiect de hotdrdre privind participarea comunei Tetchea Tn Programul National
de lDezvoltare LocalS Subprogramul "Modernizarea satului romdnesc" cu proiectul
"Modernizare DC 1 79 Hbtar-Telechiu";
5.Proiect cle hotdrAre privind aprobarea PUZ "Exploatare nisip si pietrig in perimetrul
lelchea 2 - extravilan, Comuna Jefchea, Jud.Bihor".
6. Proiect de hotdrAre privind aprobarea concesiondrii activitd{ii de gestionare a
cdinillor din comuna Jefchea.

7.

Diverser,

D-na pregredinte de gedintd consulti consiliul local despre ordinea de zi gi propune
'inscrierea pe ordinea de zi a punctului (7) Diverse. Nu sunt alte propuneri sau obieclii cu
privire la ordinea de zi. D-na LdkdE Ecaterina propune supunerea la vot a ordinii de zi
astfel cum a fost completatd. Este aprobatd in unanimitate de voturi. Se adoptd Hotdrdrea
nr. 25130.04.2014.
D-na, pregedinte de gedintd propune consiliului local sd se treaci la dezbaterea
punctelor inscrise pe ordinea de zi.
Punctul nr.'1. Proiect de hotdrdre privind aprobarea rectificdrii bugetului local.
pnimar
prezinti Raportul gi Proiectul de hotdrAre privind aprobarea rectificdrii bugetului
D-l
local pe anul2014.
D-l primar prezinti Rapotul pi Proiectul de hotdrAre privind aprobarea rectificdrii
bugetului local pe anul 2014. Precizeazd cd a iniliat proiectul de hotdrdre in sensul cd
suma de 350.00t0 lei destinatd pentru ,,Reparafii drumuri comunale in satele din comuna
Tetchea" (84.02.',20) si fie repartizati pentru ,,Extindere gi modernizare $coala cu clasele
l-Vlll Jefchea" (cod 65.02.7 1).
Se inscrie la cuvdnt d-l consilier Banc Vasile care solicitd alocarea sumei necesare
pentru reparalii la biserica ododoxi din satul Subpiatrd. Nu sunt alte Tnscrieri la cuvAnt,

{iupus la vot prctiectul de hotdrilre privind aprobarea rectificdii bugetului local pe anul
tZOl4 se aprobd cu g voturi oPentru", i vot ,,Tmpotrivi" (d-lBanc Vasile) 9i 3 voturi ,,Ab{ineri"
(D-na Rogianu Draniela-Rodica gi d-nii Rimbu Costel Ei Urs Cornel). Se adoptd Hotirdrea
nr. 26/30.04.2014'.

punctul

nr.2.

Proiect de hytdrdre privind aprobarea 9i insugirea documenta,tiei
ti:ehnico-economk:e Extindere Scoala Generald cu cls. l'Vlll lefchea" intocmit de cdtre
SC. Atrium Proiect SRL.
D-l primir prezintd Memoriul tehnic de oportunitate 9i Proiectul de hotdrdre privind
pprobarea'gi insrigirea documentaliei tehnico-economice "Extindere Scoala Generald cu
cis. l-Vlll fe[cheat" intocmit de cdtre SC. Atrium Project SRL.
D-na Lokos Ecaterina precizeazd cd revizuirea proiectului a fost necesard pentru
punerea Tn acordl cu normativele Tn vigoare privind proiectarea Ei executarea obiectivelor
rlestinate procesului educalional, de invdlimdnt in vederea asigurdrii siguranlei exploatirii
ilcestora.
Nu sunt arlte luiri la cuvAnt. Proiect de hotdrdre privind aprobarea .9i insugirea
docurnenta,tiei tehnico-economice 'lExtindere Scoa/a Generald cu cls. l-Vlll lelchea"
,intocmit de cdtret SC. Atium Projeqt SRL este aprobat cu '10 voturi ,,Pentru" 9i 3 voturi
,,Ab!ineri" (d-nii lBanc Vasile, RTmhu Costel gi Urs Cornel). Se adoptd HotdrArea nr.

punctul
"27t30.O4.2014.

n

r. 3. Proiect de holdrdre privind depunerea de cdtre Comuna lelchea a

cereriiffi;areaproiectutui,;Extindere$coalageneraldcuc!r.l-VllI-[e|chea,,in
cadut

p.O.R. Nt\/ D.M.i. 3.4 in cadrul axei prioritare imbundtdlirea infrastructurii gcolare.
D-l primar soliciti aminarea acestui punct al ordinii de zi, propunere insuqitd de

consiliul local.

punctul rnr. 4. Proiect de hotdrdre privind participarea comunei Tetchea in

PrograffitntdeDezvoItareLocatdSubprogramuI',Modernizareasatuluirom6nesc,,
cu proiectul "Moclemizare DC 179 Hotar'Telechiu"
Se inscrie la cuvAnt d-l consilier Banc Vasile precizdnd cd pentru acest obiectiv de
inveistifie s-a depus cerere de finafane Tncd din anul2002, prin Programul SAPARD, cerere
care nu a fost admisd.
Nu sunt alte inscrieri la cuv6tttt'
Supus la vot Proiectul de hotdrdre privind Proiect de hotdrdre privind participarea
Dezvoltare Locald Subprogramul
Programul National
comunei Tetchea
DC 179 Hotar-Telechiu" esle
proiectul
"Modernizare
c0,
"Modernizarea satului romdnesc"
aprobat cu 10 voturi ,,Pentru" qi 3 voturi ,,Ab[inere" (d-l Banc Vasile, RTmbu Costel 9i Urs
Cornel). Se adoprtd HotdrArea nr. 28/30.04'2014.
Functul nr.5. Proiect de hotdrire privind aprobarea PUZ "Exploatare nisrp si pietrig
in perimetrutlt\chea 2 - extravilan, Comuna lefchea, Jud.Bihof''
D-l viceprimar, Drimbea Pavel-Ovidiu, prezintd Raportul expunere de motive 9i
proiectul de holtdrAre privind aproharea PIJZ "Exploatare nisrp si pietrig in perimetrul
le,tchea 2 - extrttvilan, Comuna lelOhea, Jud.Bihof''
Se Tnscriel la cuvdnt d-l con$ilier Lasca Florian care face cunoscut faptul cd taxa
pentru exploatarea pietriEului gi nisipului se pldtegte la Consiliul judelean Bihor, motiv
pentru care nu este de acord cu aprobarea acestui punct'
Nu sunt alte inscrieri la cqvdnt. Proiectul de hotdrdre privind aprobarea PUZ
pietriq in perimetrut lelchea 2 extravilan, Comuna lefchea,
"Exploatare nis/p
Jud.tlihor" este aprobat cu 12 voturi ,,Pentru'; gi 1 vot ,,lnpotrivi" (d-l consilier Lasca
Florian), Se adoptd Hotdrdrea nr. 29/30.04.2014'
Proiect de hotdrilre privind aprobarea Regulamentului de
Functul nr.
desfdgurare a aotivitd,tii seruiciului dP gestionare a cAinilor fdrd stdpdn.
D-l viceprimar prezintd Rapoftul expunere de motive 9i Proiectul de hotirAre privind
aprobarea Regulamentului de desfflgurare a activitilii serviciului de gestionare a cdinilor
fdrd stdpAn.

in

de

'

si

6.

Nu sunt Tnscrieri la cuvdnt. irf unanimitate de voturi se aprobi Proiectul de hotdrdre
privind aprobare>a Regulamentului fle desfdgurare a activitdlii seruiciului de gestionare a
cdinilor fdrd stdptdn. Se adoptd HotdrArea nr. 30/30.04.2014.
Punctul rv.7. Diverse.
Se Tnscriu la cuvdnt d-nii consilieri Lasca Florian, Cazan Florin-Aurel, Popa
loan-Dumitru, Bogdan Cilin-Daniel gi Solyom Francisc.
D-l Lasca Florian:
- in pomii din lona S.G. ,,Holcim" S.A, sunt foarte multe ciori care fac
d istrugeri culturilor agricole;
- si se asigurp apa in pigunea satului fefchea pentru addpatul
bovinelor;

- oile se scaldd [n apa destinatd adipatului bovinelor, sd se delimiteze
suprafelele de pdgune in func{ie de categoria animalelor;
- cele 13 ha dp teren din zona unde s-a amenajat terenul Tn urma
lucririlor de excilvare sd fie insdmdfilate cu iarbd.
D-l Cazan Florin-Aurelt
- sunt stdlpi de sus{inere a cablurilor telefonice Romtelecom gubrezi.
D-l Popa loan-Dumitru::
- clddirea fostqi grddinile din satul Subpiatrd trebuie bransatd la
refeaua de curent electric.
D-l Bogdan Cdlin-DaniBl:
- parchetul din poul corp de clddire a gcolii din satul Je(chea trebuie
reparat;
- dozatoarele pQntru api de la gcoald sunt inchise.
D-l Solyom Francisc:
- pe drumul judplean din zona satului Telechiu sunt depozitate resturi
materiale:
- sunt corpuri dQ iluminat public defecte care trebuiesc inlocuite;
- se intereseazf de situalia caselor din satul Telechiu din zona unde
va fi amplasat viiitorul sens giratoriu;
- ar fi necesar sp se incheie un acord Tntre asocia{iile de proprietari din
satul Hotar gi Telechiu pentru paza ferenurilor.

Av6nd in vedere epuizarea problemelor inscrise
gedintd declard qedinta Tnchisd.
Pregediinte de gedinti,
Ldkii,g Ecaterina

in ordinea de zi, pregedintele de
p. Secretar,
Consilier Bront Floarea

