JUDETUL BIHOR
coMUNA TETCHEA
CONSILIUL LOCAL
PROCES.VERBAL
incheiat astdzi :27.03.2014 cu ocazia gedinlei ordinare a Consiliului local al Comunei
Jetchea convocati prin Dispozitia primarului comunei letchea nr. 110 din 21.03.2014.
in urma semniirii registrului de evidenld gi efectuirii apelului, din totalul de 12.
consilieri in funcfie, toli sunt prezenti 12. In data de 17.03.2014 a decedat consilierul
Codila Florin.
Pregedinte de qedinf5 este d-l consilier Cazan Florin-Aurel, conform I'ICL Jelchea
nr. 1 din 31.01 .2014.
Dl. pregedinte rCe gedintd consulti membrii consiliului local in legdtutE cu procesul
verbal al gedintei din luna anterioari, respectiv din data de27.02.2014. Nu sunt ?nscrieri
la cuvdnt sau obiectii. Procesul verbal al gedinfei ordinare a consiliului locql din data de
27.02.2014 se aprobd cu 12 voturi ,,Pentru". Se adoptd HotdrArea nr. 15127.Q3.2014.
D-l Cazan Florin-Aurel face cunoscutd ordinea de zi astfel cum a fost inscrisd in
invitafiile de participar,e la gedinfd:
1, Proiect de hotdrAre privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane,
materiale gi financielre necesare pentru gestionarea situaliilor de urgen!f; al Comunei
Jefchea pe anul 2014;
2. Proiect de hotdrdre privind aprobarea Planului anual de acliune d$ interes local
pentru repartizarea orelor de munci in cazul persoanelor care presteazfr acfiuni sau
lucrdri de interes local pe baza Legii nr.41612001 privind venitul minimrgarantat, cu
modificdrile gi completdrile ultarioare
3. Proiect de hotdrAre privind aprobarea Regulamentului de prganizare qi
func{ionare al aparatului de specialitate al prirnarului Comuneilelchea;
4. Proiect de hotdrAre privind aprobarea declardrii suprafetei de 94,88 ha pdgune
din Comuna letchea la APIA Bihor in vedereq primirii subventiei.
Dl. pregedinte de gedin!5 consultd consiliul local despre ordinea de zi. D-l consilier
Banc Vasile propune i'nscrierea pe ordinea de,zi a 2 noi puncte:
(5). Incetarea, de drept, a unui mandat de consilier local;
(6). Validarea unui mandat de consilier local.
D-l Lasca Florian propune a fi inscris pe ordinea de zi gi punctul (7i1 Diverse. Nu
sunt alte propuneri sau obiec{ii cu privire la ordinea de zi. D-l Cazan Florin-Aurel propune
supunerea la vot a ordinii de zi astfel cum a fost completatd. Este aprobatd lln unanimitate
de voturi. Se adopti Flotdrdrea nr. 16127.03.2014.
D-1. pregedinte de gedinld propune consiliului local sd se treacd la dezbaterea
punctelor inscrise pe ordinea de zi.
Punctul nr. 1.. Proiect de hotdrdre privind aprobarea Planului de:;asigurare cu
resurse umane, materiale gi financiare necesare pentru gestionarea situa{iipr de urgen,td
al Comunei lelchea pe anul 2014. D-l viceprimar prezintd Raportul giiProiectul de
hotdrdre privind aprobrarea Planului de asigurare cu resurse umane, materialp gi financiare
necesare pentru gestionarea situa[iilor de urgenfi al Comunei Jetchea pe anX! 2014.
$e inscrie la cruvdnt d-na Lokog Ecaterina care sesizeazd lipsa trusqi sanitare din
lista cu materiael ale planului prezentat gi rqliefeazd importanfa acesteia, qbligativitatea,
prevdzuti de lege, ca fiecare agent economic sau institufie sd o delind. iiUn sunt alte
inscrieri la cuvdnt. Siupua la vot Proiectul de hotdrdre privind aprobareq Planului de
asigurare cu resurse umane, materiale gifinanciare necesare pentru gestionprea situaliilor

de urgen{d al Comunei lelchea pe anul 2014 se aprobd cu 12 v$turi
(unanimitate). Se adoptd HotdrArea nr. 17127.03.2014.

i

,,Pentru"

Punctul nr. 2. Proiect de hotdrdre privind aprobarea Planului anual de ac,tiune de
interes local pentru repartizarea orelor de rfiuncd in cazul persoanelor eare presteazd
acliuni sau lucrdri de interes local pe baza Legii nr. 416/2001 privind uenitul minim
garantat, cu modificdille qi completdrile ulterioare.
Se Tnscriu la cuvAnt d-na Ldkds Ecaterina gi d-l Solyom Francisc.
D-na Ltikog Ecaterina apreciazi imbunitdfirea activitifii bdneficiarilor de
venit minim garantat.
D-l Solyom Francisc igi aratd mulfumirea de modu] in care d fost curdlatd
pdgunea din satul Je{chea.
Nu sunt alte inrscrieri la cuvint. Dl. pregedinte de gedinti supune la vpt Proiectul de
hotdrdre privind aprobarea Planului anual de,acliune de interes local pentfi:1 repartizarea
orelor de muncd in cezul persoanelor care presteazd ac{iuni sau lucrdri de ihteres local pe
baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile Ei completdrile
ulterioare care este aprobat cu 12 voturi ,,Pentru" (unanimitate). Se adoptd HotdrArea nr.
18t27.03.2014.
Punctul nr. 3. Proiect de hotdrdre pentru aprobarea Regulamentului de organizare
qifunc,tionare al aparatului de specialitate al primarului Comunei lelchea.
D-l primar prezintd Expunerea de motive, Referatul compartimentului de specialitate
qi Proiectul de hotdriire pentru aprobarea Regulamentului de organizare gi func(ionare al
aparatului de specialitate al primarului Comunei Jefchea. Fece o succint{ prezentare a
Regulamentului de organizare gi funclionare al aparatului de specialitate al primarului
Comunei Jefchea.
Nu mai sunt inscrieri cuvAnt. Supus la vot Proiectul de hotdrdre pentru aprobarea
Regulamentului privind normele de gospoddrire comunald este aprobat in unanimitate de
voturi, Se adoptd HotiirArea nr. 19127.03.2014.
Punctul nr. 4. Proiect de hotdrilre privind aprobarea declardrii suprafetrei de 94,88
ha pdgune din Comuna felchea Ia APIA Bihor in vederea primirii subven$ei. D-l primar
prezintd Raporlul de specialitate gi Proiectul de hotdrAre privind aprobafea declardrii
suprafetei de 94,88 ha pdgune din Comuna Jelchea la APIA Bihor Tn v@erea primirii
subventiei.
Nu sunt inscrieri la cuvAnt.
Supus la vot Proiectul de hotdrdre privind aprobarea declardrii suprafetei de 94,88
ha pdgune din Comuna felchea la APIA Bihorin vederea primirii subvenliel este aprobat
cu 10 voturi ,,Pentru" gi 2 voturi ,,Ab!inere' (d-l Banc Vasile gi Urs Cornef). Se adoptd
H otirArea nr. 20127 .0:1.201 4.
Punctul nr. 5. ,incetarea, de drept, a unui mandat de consilier local.
D-l primar prezinti, Chirila Florin-Bujor, prezintd referatul Qonstatator gi
propune Consiliului lorcal al Comunei letchea sd ia act, prin adoptarea un$i hotirAri, de
Tncetarea, de drept, urmare a decesului, a mandatului de consilier local al luii Codila Florin
gi sd declare locul vac;ant.
Nu sunt inscrieri la cuvAnt. [n unanimitate de voturi Consiliul locql al comunei
Jelchea ia act de incetarea, de drept, urmare a decesului, a mandatului de ponsilier local
al lui Codila Florin gi si declare locul vacant. Se adopti Hotdrdrea nr.21127.83.2014.
Punctul nr. 6. Validarea unui mandat de consilier local.
Dt-l consilier Banc Vasile, pregedintele Comisiei de validFre aleasd de
Consiliuf Local lefchea in gedinta de constituire din data de 21 iunie $012 prezintd
procesul verbal privind a examinrea, in conformitate cu prevederile art. 9$ alin. (9) din
Legea nr. 6712004 pelntru alegerea autoritdtilor administratiei publice localet, republicati,
cu modificdrile gi conrpletdrile ulterioare, legalitatea validdrii mandatului pe4tru ocuparea
locului vacant. Comisia constatd cd au fost re
hotdrdtisd propund varlidarea urmdtorului su
nr. 67115.03.2004 pelntru alegerea autoritS!
cu modificdrile gi completdrile ulterioare, din
a d-lui Rdmbu

Cosfe/.

'

ln unanimitate de voturi consiliul local valideazd mandatul de consilier local a d-lui
Rimbu Cosfe/. Se adoptd HotdrArea nr.22127.03.2014.
intrun cadru solemn d-l consilier Rimbu Costeldepune jurdmAntul prevdzut de lege,

Punctul nr.Z. Diverse.
Se inscriu la cuvAnt d-nii consilieri Lasca Florian, Ciursag Florian, Urs Cornel,
Banc Vasile, doamnele consilier Roqianu Daniela-Rodica gi Ldk6g Ecaterina
D-l Lasca Florian:

-

S.C, ,,Locadin" S.A. le{chea nu

a luat nici o misurd

pentru

repararea acoperiguluri clddirii unde igi are sediul.
D-l Ciursag Florian:
- capdtul de pode! de lAngd nr. ad-tiv 203-204 Hotar este rupt.
D-l Urs Cornel:
praful produs de circulatia auto in satul Subpiatrd genereazd
disconfort. Se impune spdlarea, umezirea carosabilului;
- se intereseazi de stadiul gi data finalizdrii lucrdrilor lucrdrilor pentru
alimentare cu apd potabild din satele Hotar gi Subpiatrd.
D-l Banc;Vasile;
- sie intereseazd de asigurarea de accidente gi boli profesionale ale
persoanelor (salariafi gi cele elective)
secretarul comunei: sunt asigurate prin efectul
legii;
- 1in perioada urmitoare trebuie sd se demareze lucrdrile de curdteniel
gi ingrijirea pomilor, viiruirea acestora.
D-na Rogianu Daniela-Rodica:
- se intereseazd de stadiul lucdrilor de canalizare in satul Telechiu (d-l
viceprimar: suntem in procedura de licitatie a lucdrilor).
D-na Ldl<og Ecaterina:

-

-

- in intersectia din centrul coloniei romilor satului Telechiu nu

nctioneazd iluminatul public;
- tomberonul pentru degeuri menajere de lAngd cripta din Telechiu
trebuie mutat intrun allt loc.
fu

AvAnd in vedere epuizarea problemelor inscrise in ordinea de zi, pregedintele de
gedintd declard gedinl;a inchisd.

Pregedinte dle gedinti,
Gazan Florin-Aurel

Secretar,

Bront Florian

