JUDETUL BtHOtR

coMUNA TETCFTEA
CONSILIUL LOGAL

PROCES.VERBAL
incheiat astdzi 31.01 .2014 cu ocazia gedinfei ordinare a Consiliului local al Comunei
Jetche^a convocatd prin Dispozifia primarului comuneiJefchea nr. 50 din24.01.2014.
In urma semndrii registrului de evidenti gi efectudrii apelului, din totalul de 13
consilieri Tn functie, tofi sunt prezenfi. Este necesari alegerea unui nou pregedinte de
gedintd care si conduci lucrdrile gedinfelor consiliului local pentru pe o perioadd de cel
mult 3 luni. Se fac propuneri. D-l consililer Lasca Florian il propune pe d-1. consilier Cazan
Florin-Aurel. Nu sunt alte propuneri. Se supune la vot propunerea d-lui consilier Lasca
Florian care este votatd cu in unanimitate de voturi, astfel cd d-1. Cazan Florin-Aurel este
ales pregedinte de gedinld pentru urrnrdtoarele 3 luni, respectiv lunile ianuarie martie
2014. Se adoptd Hotdrirea nr. 1 din 31.01 .2014.
Dl. pregedinte de gedinfi consultd membrii consiliului local in legdturi cu procesul
verbal al gedintei din luna anterioard, respectiv din data de 19.12.2013.Nu sunt inscrieri la
cuvdnt sau obiectii. Procesul verbal al gedinlei ordinare a consiliului local din data de
' 19.12.2013 se aprrobd cu 1 1 voturi ,,Pentru" gi 2 vot ,,Abtinere" (d-l consilier Banc Vasile qi
d-l Stef Florian, etcesta din urmd nu a fost prezent la gedinfa din 19.12.2013.) Se adoptd
Hotdrdrea nr. 2131 .01 .2014.
D-l Cazan Florin-Aurel face cunoscutd ordinea de zi astfel cum a fost inscrisd Tn
invitafiile de participare la gedin[d:
1. Proiect de hotdrdre privind aprrobarea bugetului local pe anul2014 ;
2. Proiect rle hotdrAre privind aprobarea Programului anual al achizifiilor publice pe
anul 2014 ;
3. Proiect rJe hotdrAre privind aprobarea bugetului pentru situa{ii de urgenli pe anul

-

2014:

4. Proiect de hotdrAre privind acordul de principiu al Comunei Jelchea Tn vederea
infiinldrii ,,CLLD (Dezvoltare locald plasatd sub responsabilitatea comunit5lii) Valea
Crigului Repede - Muntele $es" ;
5. Proiect de hotdrAre privind propunerea de evaluare a performanlelor profesionale
ale secretarului Comunei Je{chea.
Dl. pregeclinte de gedintd consulti consiliul local despre ordinea de zi. Dl.
viceprimar propune completarea ordinii de zi cu punctul Proiect de hotdrdre pivind
a,probarea Planutrui Urbanistic General al Comunei lelchea, care, din eroare nu a fost
inscris in invita{iile de participare la gedinfd dar a fost analizat in cadrul gedinlei comisiei
de specialitate, punct care propune a fi analizat al S-lea pe ordinea se zi iar evaluarea
profesionali a secretarului comunei sdfie analizatd ca punctul 6 al ordinii de zi. D-l Lasca
Fforian propune er fi inscris pe ordinea cle zi gi punctul Diverse. Nu sunt alte propuneri sau
obieclii cu privire la ordinea de zi.. D-l Cazan Florin-Aurel propune supunerea la vot a
ordinli de zi astferl cum a fost completatd gi modificatd. Este aprobatd in unanimitate de
voturi. Se adoptd HotirArea nr. 3/31 .01.2014.
D-1. pregedinte de gedintd propune consiliului local sd se treacd la dezbaterea
punctelor inscrise, pe ordinea de zi.
Punctul nr. 1. Proiect de hotdrdre privind aprobarea bugetului local (inifial) pe anul
2014" D-l primar prezintd Raportul gi Proiectul de hotdrdre aprobarea bugetului inilial pe
anul2014. Se insciu la cuvAnt d-na consilier Lokos Ecaterina gi d-l consilier Codila Florin.
- D-na consilier Lokdg Ecaterina:
- soliciti precizdri privind indicatorul bugetar Subventii, subindicatorul
Subvenlii de la llugetul de stat pentru finan{area sdndtd[ii. (d-l primar: face referire la

subvenfiile primite

de la

Ministerul Sandtilii pentru plata salariilor asistentului

gi

mediatorului comunitar ).
- D-l Codila Florin:
- Drumul agricol (duleul) din parcela ,,Tabld" a satului Jefchea a fost
pietruit cu toate cd in urmi cu ceva timp ni s-a comunicat cd nu existi temei legal pentru
alocarea cheltuielilor din bugetul local. (d-l primar: am verificat gi este cuprins in domeniul
public al comunei.)
Nu sunt allte inscrieri la cuv6nt. Dl. pregedinte de gedinti supune la vot Proiectul de
hotdrdre privind pivind aprobarea bugetului ini,tial pe anul 2014 care este aprobat cu 9
voturi ,,Pentru" q;i 4 voturi ,,Ab{inere" (d-na consilier Rogianu Daniela-Rodica gi d-nii

consilieri Banc Vasile, Codila Florian

gi Urs Cornel). Se adoptd Hotdr6rea nr.

4131.01.2014.

Punctul nr. 2. Proiect de hotdrdre privind aprobarea Programului anual al
achiziliilor publicet pe anul 201 4.
D-l primar prezintd Raportul gi Pnoiectul de hotdrdre privind aprobarea Programului
anual al achiziliilor publice pe anul 2014.
Nu sunt in:scrieri la cuvdnt.
Dl. pregedinte de gedin[d supune la vot Proiectul de hotdrdre privind aprobarea
Programului anu,al al achiziliilor publice pe anul 2014 care este aprobat
9 voturi
,,Pentru" gi 4 voturi ,,Ab!inere" (d-na consilier Rogianu Daniela-Rodica gi d-nii consilieri
Banc Vasile, Codila Florian gi Urs Cornel). Se adopti Hotdrdrea nr. 5/31 .01.2014.
Punctul nr. 3. Proiect de hotdrdre privind aprobarea bugetului pentru situalii de
urgenld pe anul 21014. in urma studierii bugetului inilial pe anul 2014 se constatd cd au fost
cuprinse cheltuieli la indicatorul Proteclie civila. (probabil cd s-ar fi dorit aprobarea Planului
de asigurare cu resurse umane, materiale gi financiare necesare pentru gestionarea
situaliilor de urgelntd pe anul 2014, catre, intradevir, se aprobi prin hotirdre distinctd a
consiliului local conform prevederilor art.25lit. b) din Legea nr. 48112004 privind proteclia
civili, republicatd, cu modificdrile gi completdrile ulterioare). Totugi consemndm menfiunile
d-lui consilier Banc Vasile gi ale d-nei consilier Lokog Ecaterina.
- D-l Banc Vasile:
- cheltuielile alocate pentru anul 2014 sunt identice cu cele din anul
anterior (d-l primerr: nu au fost achizifioniriTn anultrecut)
- D-na consilier Lok6g Ecaterina:
- se interesazd de criteriile care stau la baza recrutirii peronalului din
cadrul Serviciului voluntar de urgenfe. (d-l viceprimar: au prioritate gi, totodatd obligafia,
angalalii din stnrcturile ISU cu domiciliul in comund gi toli cei care doresc, dacd
Tndeplinesc condi(iile specifice (vdrsti, sindtate, pregdtire fizici etc.)
Punctul nrr.4. Proiect de hotdrdre privind acordul de principiu al Comunei le,tchea
in vederea infiin!:drii ,,CLLD (Dezvoltare locald plasatd sub responsabilitatea comunitdlii)
Valea Cigului Re'pede - Muntele $es".
D-l primar prezintd Referatul si Proiectul de hotdrdre privind acordul de principiu al

cu

Comunei Jefchr:a

in

vederea Tnfiinldrii "CLLD (Dezvoltare locald plasatd

sub

responsabilitatea comunitdfii) Valea Crisului Repede - Muntele $es". Nu sunt Tnscrieri la
cuvdnt.
Dl. pregedinte de gedin[d supune la vot Proiectul de hotdrdre privind acordul de
principiu al Comunei lelchea in vederea infiinldii ,,CLLD (Dezvoltare locald plasatd sub
responsabilitatea comunitdfii) Valea Criqului Repede - Muntele $es" care este aprobat cu
unanimitate de voturi. Se adopti Hotirdrea nr.6/31 .01.2014.
Punctul nr.5. Proiect de hotdrdre privind aprcbarea Planului Urbanistic General al
Comunei le,tcheet
D-l viceprimar prezintd Raportul privind aprobarea Planului Urbanistic General al
Comunei Je{chea.
Se inscrie la cuvAnt d-na consilier Ldk6g Ecaterina care constatd cd intravilanul
satului Telechiu( fostele grajduri CAP spre refeaua electricd) se extinde cu cca. 7 ha iar

spre satul Pogolcaca s-au edificat deja construcfii. Nu poate fi deacord decAt in urma
consultdrii cetdfernilor (d-1. viceprimar: in toate etapele privind elaborarea gi forma propusd
pentru aprobarea PUG-ului a fost postat pe seit-ul Comunei Jefchea, in vederea
consultdrii cetilenilor. Propunerea spre aprobare s-a ficut numai dupd primirea tuturor
avizelor necesarer.)
Nu sunt alte inscrieri la cuvdnt. Dl. pregedinte de gedintd supune la vot Proiectul de
hotdrdre pivind aprobarea Planului Urbanistic General al Comunei le,tchea care este
aprobat
11 I'oturi ,,Pentru" gi 2 voturi ,"Ab{inere" (d-na consilier Lokog Ecaterina gi d-l
consilier Solyom lFrancisc). Se adoptd F{otirdrea nr.7131.01.2014.
Punctul ntr.6. Proiect de hotdrilre privind propunerea de evaluare a performanlelor
p rofe s i o n a le a I e siecreta ru I u i Co m u n e i
le,tchea.
D-l primar propune evaluarea de cdtre membrii consiliului local, avAndu-se in
vedere obiectivele gi criteriile de performanfd. D-l consilier Banc Vasile propune si se
acorde o singurii noti, ca fiind media notei acordatii pentru obiective gi criteriile de
performanli !!! lSecretarul comunei precizeazd cd notarea obiectivelor gi criteriilor de
performan(d cuprinse in raportul de evaluare se face de cdtre ,,evaluator" si nu de cdtre
consiliul local iar pentru secretarul unitdtii administrativ-teritoriale, calitatea de evaluator o
are ,,primarul, pe baza propunerii consiliului local". Notarea obiectivelor individuale si a
criteriilor de performantii trebuie si coresoundi realititii gi se face parcurg6ndu-se
unmdtoarele etapr::
- a) fiecare obiectiv se apr,eciazd cu note de la 1 la 5, nota exprimdnd gradul
de Tndeplinire a obiectivului respectiv, in raport cu indicatorii de performanfd;
- b) fiecare criteriu de performantd se noteazd de la 1 la 5, nota exprimdnd
aprecierea ?ndeprlinirii criteriului de p,erformanti in realizarea obiectivelor individuale
stabilite. Aceste p,recizdri sunt cuprinse chiar in expunerea de motive semnate de citre d-l
pnimar iar in prcliectul de hotdrdre la calificativul propus este
(linie). Pentru
susfinerea mea am distribuit cca 4-5 rapoarte de evaluare grupurilor politice ale consiliului
local. Cu toate etcestea s-a procedat ,,acordarea" notelor de citre membrii consiliului
local ! ! !. NOblejf,nalet staUilite (sau
- nota 1: d-na consilier Rogianu Daniela-Rodica gi d-nii consilieri Banc
Vasile, Bogdan Gdlin-Daniel, Codila Florian 9i Urs Cornel;
nota 2: d-na consilier Li5ki59 Ecaterina 9i d-l consilier Solyom

cu

"_"

-

Francisc;

- no'tia 4: d-nii consilieri Drimbea Pavel-Ovidiu gi Popa loan -Dumitru;
- nota 5: d-nii consilieri Cazan Florin-Aurel, Ciursag Florian, Lasca
F|orian gi $tef Florian.

Trebuia sdr se parcurgd etapele privind evaluarea secretarului comunei conform
prevederilor H.G. nr. 61112008 pentru aprobarea normelor privind organizarea 9i
dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificdrile gi completdrile ulterioare
completarea raportului de evaluare de cdtre evaluator, interuiulprin care are loc un schimb
de informalii intrer evaluator gi funclionarul public, Tn cadrul cdruia se aduc la cunogtintd
funcfionarului public evaluat consemnirile fdcute de evaluator in raportul de evaluare, se
semneazd gi se clateazd raportul de evaluare de cdtre evaluator 9i de functionarul public
evaluat, iar in caz"ul in care intre funcfionarul public evaluat gi evaluator existd diferenle de
opinie asupra consemndrilor fdcute, comentariile functionarului public se consemneazd in
raportul de evaluzrre. Evaluatorul poate modifica raportul de evaluare dacd se ajunge la un
punct de vedere comun. Raportul completat integral trebuia prezentat consiliului local spre
analizd, cu toate, dupd caz, opiniile persoanei evaluate. Raportul de evaluare a fost
prezentat d-lui prrimar in data de 28.01.2014 dar nici pdnd la data dactilografierii
prezentului proce:s-verbal nu a fost completat, nu am fost solicitat la interviu gi nici nu mi sa comunicat Proierctul de hotirdre privind calificativul propus.
Punctul nt.7. Diverse. Se inscriu la cuvdnt d-nul consilier Popa loan-Dumitru, d-na
consilier Ldkog Ecaterina gi d-l consilier Solyom Francisc.

- D-l consilier Popa loan-Dumitru:
- firma de salubritate trebuie sd manifeste mai muti gnje h
manipularea tomberoanelor cu resturi menajere in vederea protejirii acestora de la
distugere;

- D-na consilier Ldkds Ecaterina:
- giTn satul Tel'echiu situafia tomberoanelor este aceiagi;
- anchetele sociale trebuiesc efectuate la domiciliu gi nu este permis
infiin[area de noi numere administrative dupd interesulfiecdruia.
- D-l consilier Solyom Francisc:
- pe lAngd manipulanfiitomberoanelor de la firma de salubritate, o vind
o au gi cetdlenii care depun moloz in tqmberoane.

Secretarul comunei aduce la cuno-stinfa consiliului local despre prevederile legale
conform cdrora Comisiile de specialitate sunt obligate si prezinte consiliului un raport
anr-lal de activitate, care va fificut public prin grija secretarului comunei.
AvAnd in vedere epuizarea problemelor Tnscrise in ordinea de zi, pregedintele de
gedinfi declard gedinta inchisd.

Pregedinte de gedinti,
Cazan Florin-Aurel

Secretar,
Bront Florian

