JUDETUL BIHOR
coMUNA TETCHEA
CONSILIUL LOCAL
PROCES.VERBAL

incheiat astizi 24.05.2018 cu ocazia gedinlei ordinare a Consiliului local al Comunei
Jefchea convocatd prin Dispozitia primarului comunei Jetchea nr. 146 din 18.05.2018.
In urma semndrii registrului de evidentd gi efectudrii apelului, din totalul de 13 consilieri
Tn functie, lipsesc, pentru probleme de serviciu, d-nii consilieri Banc Vasile (plecat Tn
strdindtate), Lasca Florian-Adrian gi Sco(e Florian-Marius.
Este necesari alegerea unui nou pregedinte de gedinti care sd conducd lucririle
gedinfelor consiliului local pentru o perioadd de cel mult 3 luni. Se fac propuneri. D-l consilier
Urs vasile il.propune pe d-l consilier Chirila Roman. Nu sunt alte propuneri. Se supune la vot
propunerea d-lui consilier Urs Vasile care este votatd cu 9 voturi ,,Pentru" gi 1 vot,,Ab{inere"
(di consilier Chirila Roman) astfel cd d-l consilier Chirila Roman este aleas pregedinte de
gedintd pentru urmdtoarele 3 luni. Se adoptd HotdrArea nr.28 din 24.05.2018.
D-l pregedinte de gedintd consultd membrii consiliului local Tn legdturd cu procesul
verbal al gedintei ordinare din luna anterioard, respectiv din data de 29.03.2018. Se inscriu la
cuvdnt d-nii consilieri Cazan Florin-Aurel si Chirila Roman.
D-l consilier Cazan Florin-Aurel se referd la desfiinfarea postului d-nei Gui
Adriana ca urmare a infiinlArii noului serviciu social din cadrul Centrului multifunctional de zi
Telechiu, "Centrul de zi pentru consiliere gi sprijin pentru pdrinfi gi copii", serviciu care,
conform standardului, este prevdzut cu posturi de specialitate pentru care d-na Gui Adriana
nu are studii corespunzdtoare superioare pentru niciunul dintre acestea. (d-l primar: se va
gdsi o formuli pentru ca d-na Gui Adriana sd delind un loc de muncd, un post de pedagog
sau ceva similar corespunzitor studiilor definute). Secretarul comunei precizeazd cd aceste
discu{ii nu lin de modul de redactare a procesului verbal, obiecfii, deoarece acesta cuprinde
aspectele esenfiale ale discu{iilor avute cu ocazia prezentirii punctului de pe ordinea de zi.
Aceste opinii nu au fost exprimate Tn cadrul gedin{ei anterioare.
D-l consilier Chirila Roman se adreseazi d-lui consilier Puie Adrian-Cristian in
legiturd cu faptul ci la punctul de pe ordinea de zi privind bugetul S.C. "Apatet Natura"
S.R.L.. Je{chea a reliefat faptirl cd la aceastd societate cheltuielile de personal sunt ll2 din
totalul cheltuieli. De unde a fdcut aceastd constatare? (d-l consilier Puie Adrian-Cristian: din
structura bugetului prezentat). D-l Chirila Roman solicitd limuriri cu privire la suma de
1.300.000, pentru ce este alocatd: (d-l primar: este vorba de infiin(area Centrului medical de
permanent care va funcfiona in satul Hotar, Tn spafiul actualului dispensar medical).
Secretarul comnunei reitereazi faptul cd discufiile pe marginea procesului verbal trebuie si
fie numai Tn cazul unor obiec(ii. Consilierii locali au dreptul ca, in cadrul gedin[ei, sd conteste
continutul procesului-verbal 9i sd ceard men[ionarea exactd a opiniilor exprimate in gedinta
anterioari
Nu sunt alte inscrieri la cuvdnt sau obiectii. Procesul verbal al gedinlei anterioare,
respectiv gedinfa ordinard din data de 29.03.2018, se aprobd cu 10 voturi ,,Pentru"
(unanimitate), in forma Tn care a fost prezentat. Se adoptd Hotdr6rea nr.29124.05.2018.
D-l Chirila Roman face cunoscutd ordinea de zi astfel cum a fost inscrisd in invitatiile
participare
de
la gedinld:
1. Proiect de hotdrdre privind aprobarea rectificdrii bugetului local,
2. Proiect de hotirdre privind aprobarea situa{iei financiare asupra contului execuliei
bugetului local pe cele doud secfiuni, func{ionare gi dezvoltare 9i a execuliei bugetului
imprumuturilor interne si externe al Comunei Jetchea - trimestrul112018,

3. Proiect de hotdrdre privind modul de valorificare a masei lemnoase din fondul
forestier proprietate publicd a comunei Jefchea,
4 Declarafia de unire a ComuneiJefchea cu localitifile din Republica Moldova,
5. Diverse
D-l pregedinte de gedintd consultd consiliul local despre ordinea de zi. D-l primar
solicitd inscrierea pe ordinea de zi a punctului (5) Proiect de hotdrdre privind desemnarea
reprezentanlilor Consiliului local al Comuneifelchea in adunarea generald a aclionarilorS.C.
,,Apatet Natura" S.R.L. lelchea, punct care a fost analizat de citre comisia de specialitate
pentru care a emis aviz favorabil, urmdnd ca punctul (6) al ordinii de zi sd fie cel de Diverse.
Nu mai sunt alte propuneri sau obiecfii la ordinea de zi care supusi la vot, astfel cum a
fost completatd, este aprobati cu cu 10 voturi ,,Pentru" (unanimitate). Se adoptd Hotdrdrea nr.
30t24.05.2018.
D-l pregedinte de gedinfi propune consiliului local
se treaci la dezbaterea
punctelor Tnscrise pe ord'inea de zi.
Punctul nr. 1. Proiect de hotdrdre privind aprobarea rectificdrii bugetului local.
D-l primar prezinti Expunerea de motive gi Proiectul de hotdrAre privind aprobarea.
rectificirii bugetului local. Nu sunt discufii. Supus la vot Proiectul de hotdrdre privind
aprobarea rectificdrii bugetului /ocal este aprobat cu 10 voturi ,,Pentru" (unanimitate). Se
adoptd HotdrArea nr. 31 124.05.2018.
Punctul nr. 2. Proiect de hotdrdre privind aprobarea situaliei financiare asupra
contului execuliei bugetului local pe cele doud sec,tiuni, funclionare gi dezvoltare gi a
execuliei bugetului imprumutuilor inteme gi exteme al Comunei lelchea - trimestrul l/2018.
D-l primar prezintd Expunerea de motive gi Proiectul de hotdr6re privind aprobarea
situafiei financiare asupra contului execu{iei bugetului local pe cele doud secfiuni, funclionare
gi dezvoltare gi a execufiei bugetului imprumuturilor interne gi externe al Comunei Jelchea trimestrul 112018.
Se inscriu la cuvdnt d-nii consilieri Puie Adrian-Cristian gi Chirila Roman.
D-l consilier Puie Adrian-Cristian solicitd preciziri despre cheltuielile ocazionate
de terenul de sport multifunclional (d-l primar : lucrdrile au fost executate in anul 2017 dar au
fost pldtite in acest an).
D-l consilier C.hirila Roman remarcd cd sunt incasari mai mari la taxe gi impozite
locale fa!5 de cele prognozate. (d-l primar: datoritd bonificafiilor acordate pentru primul
trimestru, mulfi contribuabili au platit sumele datorate cdtre bugetul local in aceastd
perioadd).
Nu sunt alte discufii. Supus la vot Proiectul de hotirdre privind aprobarea situafiei
financiare asupra contului execufiei bugetului local pe cele doud secliuni, func{ionare si
dezvoltare gi a execufiei bugetului imprumuturilor interne gi externe al Comunei lelchea trimestrul 112018. este. aprobat cu 10 voturi ,,Pent!'u" (unanimitate). Se adoptd Hotdrdr_ea nr.
32t24.05.2018.
Punctul nr. 3. Proiect de hotdrdre privind modulde valorificare a masei lemnoase din
fondul forestier proprietate publicd a comunei Te,tchea.
D-l primar prezintd Expunerea de motive gi Proiectul de hotdrire privind modul de
valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publicd a comuneiJelchea.
Nu sunt discutii. Supus la vot Proiectul de hotdrdre privind modul de valorificare a
masei lemnoase din fondul forestier proprietate publicd a comunei Te,tchea este aprobat cu
10 voturi ,,Pentru" (unanimitate). Se adopti HotdrArea nr. 33124.05.2018.
Punctul nr. 4. . Declaralia de unire a Comunei Telchea cu localitd{ile din Republica
Moldova
D-l consilier local Chirila Roman prezintd Expunerea de morive gi Proiectul declara{iei
de unire. a Comunei fe{chea cu localitdlile din Republica Moldova.

si

.

Nu sunt discufii. Declaralia de unire a Comunei Jetchea cu localitdfile din Republica
Moldova este semnatd de toli cei 10 consilieri locali prezen{i.
Punctul nr. 5. . Proiect de hotdrdre privind desemnarea reprezentanlilor Consiliului
local al Comunei le,tchea in adunarea generald a aclionailor S.C. ,,Apatet Natura" S.R.L.
le,tchea..
D-l primar prezinti Expunerea de motive 9i Proiectul de hotdrdre privind desemnarea
reprezentanlilor Consiliului local al Comunei Je{chea in adunarea generald a aclionarilor S.C.
,,Apatet Natura" S.R.L. Jefchea..

Se inscrie la cuvdnt d-l consilier Chirila Roman care solicitd precizdri privind
propunerile d-lui primar referitoare la consilierii locali desemnali sd reprezinte interesele
comunei Tn adunarea generald a acfionarilor S.C. ,,Apatet Natura" S.R.L. Jefchea. (d-l primar:
am fdcut propunerea cu respectarea cadrului legal privind configuratia politicd de la ultimele
afegeri locale, asfel cum d-l secretar al comunei gi-a suslinut punctul de vedere cu ocazia
desemndrii reprezentanfilor Consiliului local al Comunei Je{chea Tn adunarea generald a
aclionarilor a S.C. "Locadin" S.A. Je[chea.
Nu sunt alte discufii. Suprls la vot Proiectul de hotdrilre privind. desemnarea
reprezentan,tilor Consiliului local al Comunei Telchea in adunarea generald a ac{ionarilor S.C.
,,Apatet Natnra" S.R.t. le{chea este aprobat cu 10 voturi ,,Pentru" (unanimitate) Se adoptd
Hotir6rea nr. 34124.05.201 8.
Punctul nr.6. Diverse.
Se inscriu la curr6nt d-l primar, d-nii consilieri Cazan Florin-Aurel, Bogdan Flore, d-na
consilier Monenciu Livia-Floare, d-nii consilieri Puie Adrian-Cristian, Lasca Vasile-Cornel gi
Chirila Roman.
D-l primar instiinteazd consiliul local cd luni, 28.05.2018, incepAnd cu ora 11,30,
va avea loc sfiinlirea capelei din cimitirul ortodox al satului Hotar gi adreseazd rugdmintea ca
toli consilierii locali sd fie prezenfi la acest eveniment.
D-l consilier Cazan Florin-Aurel: - fdntAna publicd din satul Hotar, aflatd Tn
vecinitatea nr. ad-tiv 200, trebuie renovatd si datd o altd destina{ie, de exemplu pichet PSI
cum sunt multe din localitd{ile rurale a unor fdri europene. Satul define relea publicd de apd
potabili cAt, in cea mai mare parte gi de o relea privatd de apd.
D-l consilier Bogdan Flore::
- sd se analizeze acordarea unui ajutor umanitar persoanei cu handicap
grav din satul Hotar nr. 318, Buciu..
- situalia S.C. ,,Apatet Natura" S.R.L. lelchea privind utilizarea ilegald a
apei din refeaua publicd (C-l primar: s-ar.l fdcut demersuri, pdnd in prezent s-au identificat
muncitorii care au executat brangirile la reteaua publicd de apd potabili.
D-na consilier Mcnenciu l-ivia-Floare:
- lemnele tdiate pentru foc din curtea gcolii Jelchea sd fie depozitate iar
cele de mari dimensiuni trebuie crdpate,
- iarba de la scoald trebuie cositd (d-l primar: sdptimdna viitoare se va
efectua cosirea),
- trebuie reabilitate scirile de la gcoala veche Jefchea,
- colful din spate a clidirii Qcolii nu este finalizatd lucrarea.
D-l consilier Puie Adrian-Cristian
- dacd s-a inceput demersurile pentru litigiul privind drumul comunal
Holcim-Subpiatri (d-l prirnar. lucrarea de specialitate i-a fost solicitatd specialistului topograf
:

(ing. Joldog);
- pe poliunea de deal drumul Supiatrd spre Fdgca trebuie ldrgit gi pietruit,
- se necesiti lucriri de reoaratii la drumurile interioare ale satului Hotar.
D-l consilier Lasca \/asile-Cornel: - la duleul spre Recea a satului Subpiatrd
trebuie puse tuburi de trecere a anei (intervin: - d-l consilier Urs Vasile: in prezent trebuie

D-l consilier Lasca Vasile-Cornel: - la duleul spre Recea a satului Subpiatrd
trebuie puse tuburi de trecere a apei (intervin: - d-l consilier Urs Vasile: in prezent trebuie
refdcute gan(urile, - d-l consilier Bulzan Petru; nu s-au finalizat lucrdrile de canalizare de
lAngd nr. ad-tiv 136 Jelchea).
D-l consilier Chirila Roman.
- autocamioanele S.C. "Locadin" S.A. Jefchea sunt factor major de
poluare a satului Subpiatrd. Este necesard demararea proiectului privind executarea noului
drum de acces spre cariera de marnd din satul Hotar.
- 27.213 lei reprezentdnd amenzi nu sunt recuperate,
- drumurile agricole din comune (d-l primar: nu sunt ganse de finanlare a
lucrdrilor pentru aceastd categorie de drumuri).
Av6nd Tn vedere epui.zarea problemelor inscrise in ordinea de zi, pregedintele de
gedin[d declard gedinla inchisd.

Pregedinte de gedinti,
Chirila Roman

Secretar,
Bront Florian

