JUDETUL BIHOR
GOMUNA TETCHEA
CONSILIUL LOCAL

PROGES.VERBAL

incheiat astizi 30.05.2013 cu ocazia gedinlei ordinare a Consiliului local al comunei Jelchea
corrvocatd prin Dispozi[ia primarului comunei Jetchea nr' 174 din 24'05'2013'
in uir" semnerii registrului de evidenta gi efectuarii apelului, din totalul de 13 consilieriin func[ie,
12. Lipsegte d-l consilier Solyom Francisc.
sunt prezen[i
' eregldinte
de gedinli este d-|. Drimbea Pavel Ovidiu conform HotdrArii nr.28 din 04'04.2013 a
Consiliului local al Comunei Jelchea..
Dl. pregedinte de Sebinta consulti membrii consiliului local in legiturii cu procesul verbal al
e cd modul
gedinlei din luna anterioard, respectiv din data d
circuitul
din
in care au votat consilierii la punctul ordinii de zi
consentnat
mp., nr. cadas
ntra) $ Ablineri, in sensul ci d-na Rogianu Daniela.Rodica a
ai suni incb l-Z situatii similare. D-na Rogianu Daniela Rodica
confirmd ci votul dumneaei a fost corect consemnat, cel de Abfinere.
D-na Lok6g Ecaterina face precizarea cd d-na Rosianu Daniela Rodica, d-l consilier Solyom
ri "lmpotrivd"(d-nii Bogdan Cilin Daniel, Banc
i, mai cu atenlie, a contractului de conceslune
e
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asupra consiliului local.
al
Secretarul comunei subliniazd pozilia d-nei Ldkog Ecaterina in sensul ci refuzul nejustificat
judecatd, 'hotdrArea
de[indtorului terenului de a-gi da acordul va putea fi solulionat de instanta de
poate
fi impedicat sd-Qi
nu
acesteia inlocuind consimldmAntul celui in cauzd. Contesionarul
poate
si pretindd qi
contrar
indeplineasci clauzele contractuale privind obiectul contractului, in caz
prevala
pot
de aceast6
daune-interese. Conform statutului alegilor locali, acegtia nu pot lace uz 9i nu se
penal,
calitate in exercitarea unei activitd[i private gi rdspund in condiliile legii, administrativ, civil sau
pentru
dupi caz, pentru faptele sdvArgite'in exeicitarea atribufiilor ce le revin, in nume propriu, care
in exercitaiea mandatului, precum gi solidar, penlry activitatea consiliului din
"riiuit"t"r'desfigurati
parte gi pentru hotdrarile pe care le-au votat. ionform Regulament_ului de organizare gifunclionare a
fac
consiliului'local, voturile ,,Ab!inere" se contabilizeazd la voturile ,,Contra" (Tmpotrivd).
D-l Banc Vasile araie cd parte in contract tl de concesiune este S.C. ,,Alcim" S.A. 9i nu S'C'
procesului de privatizare din fostul
,,Holcim,' S.A. (secretarul comunei face precizarea cd Tn urma
bombinat de lian[i gi azbociment a fost pieluati platforma de fabricare a cimentului de cdtre ,,Lafarge
acest
RomAnia", ulterior de cdtre S.C. ,,Alcim' S.A. gi de la aceasta de cdtre S.C. ,,Holcim" S.A.,'dar
este
proprietarului
acordul
votului,
exprimirii
aspect nu poate constitui nici un motiv asupra modului
a
terenului
agricol
circuitul
din
pentru
scoaterea
numai un element care trebuie sd conlind documentalia
te de lege)'
solicitat, aprobarea fiind de competenta
verbal al gedinfei ordinare a consiliului
la
inscrieri
alte
mai
sunt
Nu
ate, se aprobd in unanimitate de voturi.
local din data de 29.04.2013, cu
Se adopti HotdrArea nr. 38/30.05'2013'
D-l Drimbea Pavel Ovidiu face cunoscutd or linea de zi:
de 81
1. proiect de hotdrAre privind acordul scoaterii din circuitul agricol a terenului in suprafald
429 mp., nr. cadastral 50821 fefchea.
Dl. pregedinte de gedinid'consultd consiliul local despre ordinea de z.i. D-na Ldkog Ecaterina
propune inscri-erea p" ordin"" de zi a punctului ,,Diverse". Nu sunt alte propuneri sau obieclii. D-l'
Drimbea pavel ovidiu propune supuneiea la vot a ordinii de zi astfel cum a fost completata. E:ste
aprobatd in unanimitate de voturi. Se adoptd HotdrArea nr. 39/30.05.2013'

aut
cuvAnt
precizdrile

D-1. pregedinte de gedin!5 propune consiliului local sd se
pe ordinea de zi.

treaci la dezbaterea punctelor

inscnise

punctul nr. 1. Proiect de hotdrdre privind acordul scoaterii din circuitul agricol a terenului in

suprafald de 81 429 mp., nr. cadastral 50821 le,tchea'
O-t primar arati cd acest punct a mai fost supus analizei consiliului local, eventual dacd mai sunt
doritori care sd-gi exprime punctul de vedere, altele decAt cele men{ionate cu ocazia disculiilor avute pe
marginea procesului verbal al gedinlei anterioare referitoare la acest punct al ordinii de zi.
Nu sunt Tnscrieri la cuvAnt. Supus la vot Proiectul de hotdrilre privind acordul scoaterii din
circuitut agricot a terenului in suprafald de 81 429 mp., nr. cadastral 50821 felchea este_aprobat cu 7
voturi ,,Peitru", (d-na Lokog Ecaierina, d-nii consilieri Cazan Florin Aurel, Ciursaq Florian, Otqp"? Pavel
Ovidiu, Lasca Fiorian, popa loan Dumitru gi $tef Florian), 3 voturi "impotrivS" (d-nii Bogdan Cilin Daniel,
Codila Florin gi Urs Cornel) gi 2 voturi ,,Ab!inere", (d-na consilier Rogianu Daniela Rodica 9i d-l consilier
Banc Vasile) astfel ci nu este indeplinit cvorumul pentru adoptarea hotdrArii.
Punctul nr.5. Diverse.
Se inscriu la cuvAnt d-l consilier Banc Vasile, d-nele consilier Rogianu Daniela Rodica 9i Lok69
Ecaterina, d-nii consilieri, Lasca Florian, Popa loan Dumitru, Stef Florian, Codila Florin, 9i Ciursag
Florian.
D-l Banc Vasile:
- nu s-au luat mdsuri pentru ansamblul de joacd din satul Jelchea. (d-l primar: se va
rezolva in cursul siptdmAnii viitoare).
D-na Rogianu Daniela Rodica:
- nu s-a remediat accesul pe podeful spre biserica ortodoxd din satul Telechiu.
D-na Ldk6g Ecaterina:
- drumul communal Hotar-Telechiu, la interseclia cu D.J. 108 lsunt doui case care
impedici circulafia, un autovehicul de mare tonaj nu poate sd efectueze virajul pentru a -se incadra
configuraliei drurirului iar in situa[ia intersectdrii a doud autovehicule, blocajul circulaliei ar fi imminent.
Se fie rezolvatd situalia de autoritatea localS chiar gi dacd expropierea ar fi solulia optima.
D-l Lasca Florian:
- trebuie delimitati pdgunea din satulJelchea in funclie de categoria de animale.
D-l Popa loan Dumitru:
- urgentarea lucririlor de amenajare a drumului de acces spre crig, blocat de reziduri
tehnologice, din comunitatea de romi a satuluiJelchea'
D-l $tef Florian:
- amenajarea gan(urilor drumurilor, din vecindtatea gospodiriilor SubpiatrS nr. 35 9i 76,
care fac accesul spre ternurile agricole.
D-l Codila Florin:
- nu s-au finalizat lucdrile de curitire a pigunii din satul Jelchea.
D-l Ciursag Florian:
- curdlirea mdricinigurilor de pe marginea drumului din zona ,,Goz" a satului Hotar.
D-l primar consultd membrii consiliului local privind organizarea zilelor comunei in prima z:i de
sAmbdtd gi duminicd ale lunii iulie 9i pentru stabilirea noului program privind Strategia de dezvoltare a
Comunei le(chea, fiecare partid sau grup politic sd-gi desemneze reprezentant (to(i membrii'consilit.tlui
local prezenfi insugesc propunerile d-lui primar).

'

Avdnd in vedere epuizarea problemelor inscrise in ordinea de zi, pregedintele de gedin[d declari
gedinla Tnchisd.

Pregedinte de gedinfi,
Drimbea Pavel Ovidiu

Secretar,

Bront Florian

