JUDETUL BIHOR
coMUNA TETCHEA
CONSILIUL LOCAL
PROCES.VERBAL
Tncheiat

.

astizi 23.05.2017 cu ocazia gedinfei ordinare a Consiliului local al Comunei

Jetchea, convocatd prin Dispozitia primarului comunei Jetchea nr.186 din 18.05.2017 .
In urma semndrii registrului de evidenti gi efectudrii apelului, din totalul de 13 consilieri
in functie, lipsegte d-li consilier Chirila Florian.
Pregedinte de gedin{d este d-l consilier Scorfe Florian-Marius conform Hotdr6rii nr. 30
din 03.04.2017.
D-l pregedinte de gedinti consultd membrii consiliului local in legdturd cu procesul
verbaf af gedinfei ordinare din luna anterioard, respectiv din data de 19.04.2017.
Nu sunt inscrieri la cuvint sau obiectii. Procesul-verbal al gedinlei anterioare, respectiv
gedin{a ordinard din data de 19.04.2017, se aprobd cu 11 voturi ,,Pentru" gi 1 vot,,Abtinere"
(d-l consilier Lasca Florian-Adrian care a lipsit la gedintd). Se adoptd Hotdrdrea nr.
44123.05.2017.
D-l Scorte Florian-Marius face cunoscutd ordinea de zi astfel cum a fost Tnscrisd in
invita{iile de participare la gedinld:
1. Proiect de hotirdre privind aprobarea rectificdrii bugetului local;
2. Proiect de hotdrAre privind aprobarea situafiei financiare asupra execuliei bugetului
local pe cele doud secfiuni, funcfionare gi dezvoltare gi a execufiei bugetului imprumuturilor
interne 9i externe a Comunei Jelchea la data de 31 .03.2017 - trimestrult.12017;
3. Proiect de hotdrdre privind aprobarea contului anual de executie pe anul 2016;
4. Proiect de hotdrAre privind aprobarea unor modificdri la inventarul bunurilor care
apa(in domeniului public al ComuneiJelchea, secfiunea l, bunuri imobile;
5. Proiect de hotdr6re privind aprobarea documentatiei cadastrale pentru un segment
al drumului public DC 183 Chistag - Subpiatrd;
6. Proiect de hotirAre privind aprobarea acorddrii unei suprafete de teren pentru
constructia de locuinte;
7. Proiect de hotdrire privind organizarea concursului pentru ocuparea postului cu
activitate permanentd pentru buna organizare a lucrdrilor consiliului local, precum gi pentru
solutionarea altor aspecte din activitatea acestuia;
8. Proiect de hotdrAre privind aprobarea inchirierii unui spatiu aparfindnd domeniului
privat al Comunei letchea.
D-l pregedinte de gedinfi consultd consiliul local despre ordinea de zi. D-l primar
sof iciti scoaterea de pe ordinea de zi a punctului nr. 5, Proiect de hotdrdre privind aprobarea
documentaliei cadastnle pentru un segment al drumului public DC 183 Chistag - Subpiatrd,
datoritd lipsei documentaliei gi aprobarea inscrierii pe ordinea de zi a unui nou punct. Proiect
de hotdrdre privind aprcbarea suplimentdii suprafelei de pdgune a satului felchea cu 16, 21
ha giinchirierea acesteia Asocialiei crecdtorilor de ovine gi bovine felchea.
Nu sunt alte propuneri sau obieclii cu privire la ordinea de zi. D-l Scorte Florian-Marius
propune supunerea la vot a ordinii de zi astfel cum a fost modificatd gi completati.. Este
aprobatd in unanimitate de voturi. Se adoptd Hotdrdrea nr.45123.05.2017.
D-l pregedinte de gedintd propune consiliului local sd se treacd la dezbaterea
punctelor Tnscrise pe ordinea de zi.
Punctul nr. 1. Proiect de hotdrdre aprobarea rectificdrii bugetului local pentru anul
2017.

D-l primar prezinti Raportul expunere de motive
aprobarea rectificirii bugetului local pentru anul 2017.

9i Proiectul de hotir6re privind

Se inscriu la cuvAnt d-l consilier Chirila Roman, d-na consilier Monenciu Livia-Floare,
d-nii consilieri Puie Adrian-Cristian gi Banc Vasile.
D-l consilier Chirila Roman:
- unde urmeazi a se amenaja terenul sintetic? (d-l primar: la gcoala Hotar);
D-na consilier Monenciu Livia-Floare:
- zona ,,Zoapd", unde s-au efectuat lucrdri de ecologizare din satul Jelchea, are
accesul din drumul lateral vis-d-vis de biserica ortodoxA (d-l primar: suprafa(a de teren care a
fost ecologizatd din parcela ,,Zoapd", are accesul din drumul spre crig din capdtul satului,
aceastd parceld este cuprinsi intre cele doud drumuri, Tn spatele grddinilor caselor
proprietarilor);
- biserica reformatd Telechiu o aibd capeld separatd? (d-l primar: da,
deoarece sunt doud cimitire diferite Tn satul Telechiu);
D-l consilier Puie Adrian-Cristian:
- prin bugetul initial a fost alocatd suma de 100.000 lei iar acum prin rectificare
se ajunge la suma de 300.000 lei pentru constructia de capele;
- autoturismul DACIA DOKKER este pentru primdrie? (d-l primar: nu, va fi
transferat, cu titlu gratuit, citre S.C. ,,Apatet Natura' S.R.L., deoarece este necesar pentru
tranportul uneltelor, urmAnd ca activitatea se se extindd gi pentru satele Hotar 9i Subpiatrd, in
prezent se folosesc de autoturismul proprietate personald. Este o hotdrdre mai veche a
consiliului local pentru achizifionarea unui autoturism DACIA DOKKER)
Secretarul comunei apreciazi ca nelegald achizilionarea unui autoturism DACIA
DOKKER pentru a fi transferat, cu titlu gratuit la S.C. ,,Apatet Natura" S.R.L., fapt pentru care
nu va contrasemna aceastd hotdrAre. in condiliile prevederilor Legii 27312006 privind
finanfele publice locale, actualizatd, consiliul local poate acorda, fird dobdndd, imprumuturi
pe o perioadd de rembursare de 1 an de zile, operatorilor de servicii publice noi infiinfa[i, sub
autoritatea locald.
D-l primar apreciazd ca nefondati opinia secretarului comunei iar hotirArea anterioari
(din anul 2016) este legald, Institu[ia prefectului, jude{ul Bihor nu a comunicat nici un punct de
vedere Tn acest sens.
D-l consilier Banc Vasile:
- sd se aibd in vedere corecta receplie a lucririlor de alimentare cu api a
satelor Hotar gi Subpiatrd deoarece acestea s-au executat de o calitate foarte proastd, sunt
scdpdri mari de apd in relea gi nu s-a ajuns la presiunea de verificare, ceea ce va duce la
costuri foarte mari pentru furnizarea apei, avAnd in vedere sistemul de pompe folosit. (d-l
primar: in comisia de recepfie a lucrdrii vor face parte gi din partea inspecfiei in construcfii,
inclusiv consilieri locali - secretarul comunei intervine: comisia de recep{ie se constituie din
specialigti in domeniu, consilierii locali pot avea calitatea de invitafi).
Nu sunt mai sunt alte discu[ii. Supus la vot Proiectul de hotdrdre pivind aprobarea
rectificdrii bugetului local pentru anul 2017 este aprobat in unanimitate de voturi. Se adopti
Hotdrdrea nr. 46123.05.2017 .
Punctul nr. 2, Proiect de hotdrdre privind aprobarea situaliei financiare asupra
execu,tiei bugetului local pe cele doud sec,tiuni, funclionare gi dezvoltare .9i a execuliei
bugetului imprumuturilor interne gi exteme a Comunei lelchea la data de 31.03.2017 trimestrul l/2017.
D-l primar prezintd Raportul-expunere de motive gi Proiectul de hotirdre privind
aprobarea situafiei financiare asupra execuliei bugetului local pe cele doud secliuni,
funclionare gi dezvoltare gi a execuliei bugetului Tmprumuturilor interne gi externe a Comunei
Jefchea la data de 31 .03.2017 - trimestrul112017.
Se inscriu la cuvAnt d-nii consilieri Chirila Roman si Banc Vasile
D-l consilier Chirila Roman:

si

'

- din totalul cheltuielilor de 1.138.412 suma de 246.859 este pantru autoritdti
publice gi executive care, impreund cu cea din capitolul religie, ajung sd fie cca. 27o/o din
totalul cheltuielilor, mi se par a fi foarte mari. (d-l primar: sd analizdm, dacd dorifi, pe rdnd,
toate cheltuielile, ag exemplifica:
- 68.990 lei - transporturi - se referd la cheltuililie de reparalii a drumului girii
din satul Telechiu;
- 12.680 lei, pldtili cdtre firma de salubritate gi exemplele ar putea continua.
D-l consilier Banc Vasile:
- cum se vor folosi banii primifi de la SC Holcim SA ca sponsorizare? (d-l prima:
o sd-ifolosim pentru segmentul de drum cuprins intre Holcim gi vale.)
Nu sunt alte disculii. Supus la vot Proiectul de hotdrdre pivind aprobarea situa,tiei
financiare asupra execu,tiei bugetului local pe cele doud sec,tiuni, funclionare gi dezvoltare Ei
a execuliei bugetului imprumuturilor inteme gi exteme a Comunei lelchea la data de
31.03.2017 - trimestrul I/2017 este aprobat in unanimitate de voturi. Se adoptd Hotdrdrea nr.
47t23.05.2017.
Punctul nr. 3. Proiect de hotdrdre pivind aprobarea contului anual de execulie pe
anul 2016.

D-l primar prezintd Raportul-expunere de motive gi Proiectul de hotdrAre privind
aprobarea contului anual de execufie pe anul 2016.
Se inscrie la cuvAnt d-l consilier Banc Vasile:
- cA[i bani s-a dat la SC Apatet Natura SRL ? (d-l primar: 50.000 lei)
Nu sunt alte discufii. Supus la vot Proiectul de hotdrdre pivind aprobarea contului
anual de executie pe anul 2016.este aprobat cu 9 voturi ,,Pentru" gi 3 voturi ,,Abfinere" (d-na
consilier Monenciu Livia-Floare, d-nii consilieri Banc Vasile gi Chirila Roman) Se adoptd
Hotdrirea nr. 48123.05.2017 .
Punctul nr. 4. Proiect de hotdrdre privind aprobarea modificdrilor la inventarul
bunurilor care alcdtuiesc domeniul public al comunei lelchea.
D-l primar prezintd Raportul expunere de motive gi Proiectul de hotdrAre privind
aprobarea modificdrilor la inventarul bunurilor care alcdtuiesc domeniul public al comunei
Jefchea.
Se inscrie la cuvAnt d-na consilier Monenciu Livia-Floare:
- clSdirea veche din centrul satului Telechiu situatd Tntre gcoald gi cdminul
cultural ar apa(ine bisericii ortodoxe, conform unor acte definute de preotul paroh (secretarul
comunei: in coala funciari proprietar este biserica reformatd - apreciere suslinuti de d-l
primar gi d-l viceprimar - dar nu este lipsitd de interes prezentarea acelor acte de proprietate
la care faceli referire).
Nu sunt alte discufii. Supus la vot Proiectul de hotdrdre pivind aprobarea modificdrilor
Ia inventarul bunurilor care alcdtuiesc domeniul public al comunei le,tchea este aprobat in
unanimitate de voturi. Se adopti Hotirdrea nr. 49123.05.2017.
Punctul nr. 5. Proiect de hotdrdre privind atribuirea, la cerere, a unei suprafe[e de
teren pentru construirea de locuinld propietate personald.
D-l primar prezintd Raportul expunere de motive gi Proiectul de hotdrdre privind
atribuirea, la cerere, a unei suprafete de teren pentru construirea de locuintd proprietate
personald (d-nei Sfoica Monica domiciliati in Comuna Jefchea, satul Jelchea nr. 204,
Judetul Bihor.)
Nu sunt discu[ii. Supus la vot Proiectul de hotdrdre privind. atribuirea, la cerere, a unei
suprafele de tercn pentru construirea de locuinld propietate personald este aprobat Tn
unanimitate de voturi. Se adoptd HotdrArea nr. 50/23.05.2017.
Punctul nr. 6. Proiect de hotdr1rc privind organizarea concursului pentru ocuparea
postului cu activitate permanentd pentru buna organizare a lucrdilor consiliului local, precum
gi pentru solulionarea altor aspecte din activitatea acestuia.

-

-

D-l primar prezintd Raportul - expunere de motive qi Proiectul de hotdrire privind
organizarea concursului pentru ocuparea postului cu activitate permanenti pentru buna
organizare a lucrdrilor consiliului local, precum gi pentru solutionarea altor aspecte din
activitatea acestuia.

Secretarul comunei face unele precizdri referitoare la prevederile legale pentru
ocuparea postului cu activitate permanentd pentru buna organizare a lucrdrilor consiliului
local, precum gi pentru solutionarea altor aspecte din activitatea acestuia. AvAnd in vedere
experienla nepldcutd privind unele competenfe foarte fragile in domeniul juridic, cu aqazisd
,,vechime in specialitate", propune ca pentru acest post sd nu se solicite ,,vechime in
specialitate" iar concursul sd fie inregistrat video gi audio, calitatea probelor sd facd
departajarea intre candidali iar cei cu ,,vechime Tn specialitate" au un atuu in plus pe care il
pot valorifica in cadrul probelor de concurs.
' Nu sunt disculii. Supus la vot Proiectul de hotdrdre privin organizarea concursului
pentru ocuparea postului cu activitate pennanentd pentru buna organizare a lucrdrilor
consiliului local, precum gi pentru solu[ionarea altor aspecte din activitatea acestura este
aprobat in unanimitate de voturi. Se adoptd HotdrArea nr. 51123.05.2017.
Punctul nr. 7. Proiect de hotdrdre privind aprobarea inchirierii unui spaliu aparlindnd
domeniului privat al Comunei felchea.
D-l primar prezintd Raportul - expunere de motive gi Proiectul de hotdrdre privind
aprobarea inchirierii unui spatiu apartin6nd domeniului privat al Comunei Jetchea. D-l primar
precizeazd cd firma care a delinut spa[iul este in insolvenfd (faliment). Nu s-a prezentat nici
un act oficial privind situa{ia juridici prezenti a firmei care deline (a delinut), cu chirie spafiul
propus pentru inchiriere, rezultAnd, din cele prezentate cd fosta firmd nu mai existd (gi-a
incetat activitatea), in fapt s-a infiinlat o noud firmd, sunt aceiagi angajali care au activitate in
spaliul propus pentru Tnchiriere. Se propune inchirierea spafiului clddirii P+1, prin licitafie, in
condiliile legii. Proiectul de hotdrdre privind aprobarea inchirierii unui spaliu apar[indnd
domeniului privat al Comunei felchea.este aprobat Tn unanimitate de voturi. Se adoptd
Hotdrdrea nr. 52123.05.2017 .
in ziua urmitoare gedinfei, secretarul comunei solicitd acte doveditoare privind situa{ia
juridicd a spafiului care face obiectul Tnchirierii, constatdnd ci Tn baza contractului de
inchiriere nr. 850/13.03.2006 incheiat Tntre comuna fe{chea gi SC PAIP PROD.COM SRL
Pestere, perioada de inchiriere a fost pentru zece ani, 15.03.2006-14.03.2016. Nu se
cunoagte dacd s-a luat vreo mdsurd dupd termenul pdnd la care s-a fdcut inchirierea.
Conform adresei comunei Jefchea nr. 3365 din 16.08.20012 comunicatd Tribunalului Bihor gi
Cll Moli Laurenfiu, la dosarul nr. 6457111112012, autoritatea locald a fost in cunogtinfd de
cauzd privind starea de insolven[d a SC PAIP PROD.COM SRL.
Avdnd aceste date am vizualizat portalul instanlelor de judecatd, constatdnd cd firma
SC PAIP PROD.COM SRL este in proceduri de faliment, dosar 6457111112012, termen de
judecati 04.10.2017 iar in gedinla din data de 25.01 .2017, Tn temeiul art. 113 din Legea
privind procedura de insotven{d dispune sigilarea bunurilon din averea debitorului gi
indeplinirea celorlalte opera[iuni de lichidare. Executorie. Aceste preciz5ri trebuiau fdcute
cunoscute in vederea deliberdrii iar dacd spa(iul care a fdcut obiectul inchirierii este liber Tn
prezent ar tebui sd existe un proces verbal de preluare a acesluia incheiat intre proprietar
(comuna f,e{chea) gi fostul chiriaq.
Cunoscdnd cele de mai sus opinez cd nu sunt intrunite condi{iile lega[e pentru
contrasem na rea hotdrarii.
Punctul nr. 8. Proiect de hotdrdre pivind aprobarea suplimentdrii suprafelei de
pdgune a satului felchea cu 16, 21 ha giinchirierea acesteia Asocialiei crecdtoilor de ovine
gi bovine felchea.
D-l primar prezintd cererea Asociafiei crecdtorilor de ovine 9i bovine Jefchea, prin
pregedintele acesteia, d-l Lele loan.

Au loc discufii, fdrd o formd organizatd, in urma cdrora se eviden{iazd suspiciunea

modului netransparent de gestionare a subven{iei APIA primitd de asocia(ie, suplimentatd de
faptul cd la aceasti dati a fost depdgit termenmul limiti, (15.05.2017), privind depunerea
cererilor pentru plata subvenliei APIA, Tn funclie de utilizarea terenului, pe unitatea de
suprafa!5. Unele voci suslin ci, in fapt, aeeastd suprafald de 16.21 ha a 9i fost solicitatd la
APIA, sunt gi documente care pot dovedi acest aspect, acum se inceracd doar intrarea in
legalitate. (Secretarul comunei solicitd prezentarea acestor documente). in unanimitate se
voteazd am6narea acestui.punct al ordinii de zi, completarea cu acte doveditoare a modului
in care Asocialia crecdtorilor de ovine 9i bovine letchea a gestionat banii primili ca subvenlie
pentru suprafala utilizatd Tn baza contractului de inchiriere, mulli crescdtori de animale din
satul Jelchea igi manifestd nemullumirea in acest sens, gi o mai explicitd fundamentare a
moduluiin care se mdregte suprafafa de pdgune cu 16,21 ha.
Punctul nr.9. Diverse.
D-l primar anun{d despre invita[ia adresatd consiliul local de Parohia ordodoxd
Subpiatrd, prin preotul paroh Crigan Lucian, de a participa, in data de 05.06.2017, la
ceremonia religioasd de resfinfire a bisericii ortodoxe prilejuitd de finalizarea lucrdrilor de
renovare gi picturd.

'

Av6nd in vedere epuizarea problemelor Tnscrise
gedintd declard gedinla inchisd.
Pregedinte de gedinti,
Scorte Florian-Marius

in ordinea de zi,

pregedintele de

Secretar,

Bront Florian

