JUDETUL BIHOR
COMUNA TETCHEA
CONSILIUL LOCAL
PROCES.VERBAL
lncheiat astdzi 16.02.2017 cu ocazia gedintei ordinare a Consiliului local al Comunei
lefchea convocatd prin Dispozilia primarului comunei letche a nr. 70 din 1 0.02.2017
in urma semndrii registrului de evidenla 9i efectuarii apelului, din totalul de 13 consilieri
in funclie, toli sunt prezenli.
Pregedinte de gedin(a este d-na consilier Monenciu Livia-Floare conform HotdrArii nr. 1
din 09.01 .2017.
D-na pregedinte de gedintd consultd membrii consiliului local Tn legdturd cu procesul
verbal al gedinlei ordinare din luna anterioard, respectiv din data de 09,01 .2017.
Se inscriu la cuvAnt d-nii consilieri Bogdan Flore 9i Cazan Florin-Aurel. D-l
Cazan Florin-Aurel susfine cd opinia secretarului de la punctul 11 al ordinii de zi privind
evaluarea profesionald a secretarului Comunei lelchea trebuie sd se regdseascd Tn procesul
verbal al gedintei in mdsura in care aceasta a fost expusd in cadrul gedintei. Secretarul
comunei susline cd are acest drept prevdzut de legea administraliei publice locale. (A se
vedea motivalia total lipsitd de temei legal a d-lui Bogdan Flore). D-l consilier Banc Vasile
intervine 9i precizeazd dreptul personei la apdrare.
D-l Bogdan Flore:
- reitereazd cd nota 1 a fost acordatd deoarece secretarul pune oamenii pe
drumuri iar domnia sa a solicitat corectarea unui titlu de proprietate cu suplimentarea unei
suprafe[e de teren care ii apa(ine nu sd se adreseze instanfei, solutie care genereazd
cheltuieli 9i timp pe durata a mai multor ani!!!,
- a fost o reclamalie la prefecturd in legdturd cu o situafie, pe care am aflat-o
din primdrie, privind o construclie din zona Valea Lupului Subpiatrd;
- sd se pund in mape actul normatiu privind evaluarea.
Secretarul comunei precizeazd cd pe cererea persoanei din Valea Lupului a mentionat
data 9i solicitarea de a se verifica in registrul agricol situa[ia numdrului de gospoddrie 200,
Subpiatrd. Surprinzdtor nu s-a intAmplat conform celor solicitate, dar d-na gi "colaboratorii" au
regizat reclamatia. Sunt poze descdrcate de pe Google prin care dovedesc
acea
perioada
constructie s-a edificat in
2012-2014 9i nu in 2004 cum se menlionezi in raportul
Instituliei prefrectului, nu cunosc daci familia define sau nu autorizalie de constructie, vinovat,
probabil, fiind tot secretarul. O sd prezint consiliului local, in scris, detaliat gi documentat
aceastd speld.
Nu sunt alte inscrieri la cuvdnt sau obieclii, D-na consilier Monenciu Livia-Floare
propune supunerea la vot a procesul verbal al gedinfei anterioare, respectiv sedinta ordinard
din data de 09.01 .2017, fdrd sd contind opinia secretarului!!!, care se aprobd cu 12 voturi
,,Pentru" gi 1 vot ,,Ab!inere" (d-l consilier Chirila Florian care a lipsit la gedinta) Se adoptd
HotdrArea nr. 15116.02.2017. Secretarul comunei nu va contrasemna aceastd hotdrdre in
virtutea prevederilor art. 48 din Legea administraliei publice locale nr.21512001, republicati,
cu modificdrile 9i completdrile ulterioare, Secretarul unitdtii administrativ-teritoriale nu va
contrasemna hotdrdrea fn cazul in care considerd cd aceasta este ilegata. in acesf caz, va
depune in scris gi va expune consiliului local opima sa motivatd, care va fi consemnatd in
procesul-verbal al gedinlei. Am "indrdznit" sd nu-l "ajut" pe d-l consilier Bogdan Flore sd-gi
corecteze un titlu de proprietate, in sensul cd suprafala trebuie sd se majoreze cu peste 2 ha
teren agricoll!!!, situalie care este de competen(a exclusivd a instanleijudecdtoregti. Cert este
un abuz de putere, incdlcdnd flagrant prevederile Statutului alegilor locali, in sensul cd alegii
locali sunt obligati sa dea dovadd de cinste gi corectitudine; este intezis alesului local sd
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D-l Banc Vasile:
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privind cheltuielile care au fost pldtite pentru toate lucrdrile de la cdminele culturale din satele
comunei pAnd in prezent.
Nu sunt alte discufii. Supus la vot Proiectul de hotdrdre privind modificarea inventarului
bunurilor care apalin domeniului public al Comunei lelchea este aprobat in unanimitate de
voturi. Se adoptd Hotdrdrea nr. 17116.02.2017.
:; Punctul nr. Proiect de hotdrdre privind completarea Strategiei de dezvoltare a
Comunei le,tchea pentru perioada 201 5-2020.
D-l primar prezintd Raportul expunere de motive 9i Proiectul de hotdrAre privind
completarea Strategiei de dezvoltare a Comunei Jelchea pentru perioada 2015-2020.
Nu sunt discufii. Supus la vot Proiectul de hotarare privind completarea Strategiei de
dezvoltare a Comunei lelchea pentru perioada 2015-2020 este aprobat in unanimitate de
voturi. Se adopta HotdrArea nr. 18116.02.2017.
Punctul nr. 3. Proiect de hotdrdre privind implementarea proiectului de investilie
"Dotare cdmine culturale in satele Tefchea, Hotar, Subpiatrd gi Telechiu".
D-l primar prezintd Raportul expunere de motive 9i Proiectul de hotdrdre privind
implementarea proiectului de investilie "Dotare cdmine culturale in satele lelchea, Hotar,
Subpiatrd gi Telechiu" Conform proiectului suma estimativd pentru dotarea cdminelor este de
548.812 lei (achizilionare de scaune, mese, birouri, sisteme de sonorizare gi inregistrare,
costume populare, etc.)
Se inscrie la cuvdnt d-l consilier Banc Vasile precizdnd cd la cdminul cultural din satul
Subpiatrd nu sunt scaune. (d-l viceprimar: sunt scaune, atdt doar cu ocazia unor evenimente,
de obicei inmormAntdri, scaunele se completeazd de la celelalte cdmine, dupd necesitd[i. D-l
primar: recent s-a fdcut inventarul 9i scaunele sunt atdtea cdte s-au achizilionat)
Nu sunt alte discufii. Supus la vot Proiectul de hotdrdre privind implementarea
proiectului de investitie "Dotare cdmine culturale in satele le{chea, Hotar, Subpiatrd gi
Telechiu" este aprobat in unanimitate de voturi. Se adoptd Hotdrdrea nr. 19116.02.2017.
Punctul nr. 4. Proiect de hotardre privind aprobarea prelului mediu al unui metru cub
de masd lemnoasd pe picior din fondulforestier al Comunei Te,tchea.
D-l primar prezintd Raportul expunere de motive gi Proiectul de hotdrdre privind
aprobarea prelului mediu al unui metru cub de masd lemnoasd pe picior din fondul forestier al
Comunei lefchea, pre! de pornire a licita[iei propus a fi de 180 lei metru cub de masd
lemnoasd pe picior iar volumul parlidei este de 393 mc.
Nu sunt disculii. Supus la vot Proiectul de hotdr1re privind aprobarea pretului mediu al
unui metru cub de masd lemnoasd pe picior din fondul forestier al Comunei le,tchea este
aprobat in unanimitate de voturi. Se adoptd Hotdrdrea nr.20116.02.2017.
Punctul nr. 5. Proiect de hotdrlre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
pentru obiectivul de investitie "Extindere, modernizare gi anvelopare termicd la $coala
gimnaziald Hotaf'.
D-l primar prezintd Raportul expunere de motive 9i Proiectul de hotdrdre privind
aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie "Extindere,
modernizare gi anvelopare termicd la $coala gimnaziald Hotar". Se inscriu la cuvAnt d-na
Monenciu Livia-Floare 9i d-l Banc Vasile.
D-na consilier Monenciu Livia:-Floare:
- mentioneazd cd este necesard extinderea incdlzirii 9i la $coala gimnaziald
le[chea (d-l primar: aceste lucrdri nu pot fi combinate cu cele din proiect. Sunt lucrdri de sine
stdtdtoare care au altd finanlare, eventual chiar din bugetul local)
D-l Banc Vasile:
- baza sportivd a gcolii Hotar trebuie modernizatd iar terenul de lAngi fosta
grddinifd din satul Subpiatrd trebuie amenajat. (d-l primar: la terenul de sport gi la cel ocupat
cu livadd de la gcoala Hotar trebuiesc executate unele lucrdri cum ar fi amenajarea unui teren
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de sport sintetic
iar la livadd Tmprejmuirea cu gard a acesteia, lucrdri de Tngrijire a pomilor
etc.). La subpiatrd terenul nu ne apar[ine gi nu putem face investilii.)
Nu sunt alte discufii. Supus la vot Proiectul de hotardre pivind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici pentru obiectivul de investilie "Extindere,' modernizare gi anvelopare
tgrmicg la $coala gimnaziald Hotaf' este aprobat in unanimitate de votuii. Se adoptd
HotdrArea. nr. 21 | 16.02.20i7

.

Punctul nr. 6. Proiect de hotdrare privind aprobarea acordului de principiu pentru

realizarea obiectivului d9 invgstilie "Centru medicat gi de permanenld in Comuna Tefchea',.
D-l primar prezintd Raportul-expunere de motive 9i Proiectul de hotdrAre privind
aprobarea acordului de principiu pentru realizarea obiectivului de investifie "Centru medical gi
de permanenfd in Comuna Jelcheal'. Se solicitd acord de principiu deoarece in prezent nu
detinem terenul pe care va fi amplasat viitorul centru medical iar cheltuielile cu achizifionarea
terenului nu sunt eligibile la finanlarea din bugetul de stat. Devizul privind Tnfiinfarea unui
centru medical de permanent cuprinde cheltuielile estimative mai pulin cele netesare cu
achizitia terenului.
Se inscriu la cuvdnt d-nii consilieri Chirila Roman 9i Banc Vasile.
D-l Chrila Roman:
- se intereseazd dacd este teren rezervd la dispozilia comisiei locale (d-l primar:
Tn intravilan nu avem teren rezervd).
D-l Banc Vasile.
- in vecindtatea SC Holcim SA mai este teren. Trebuie vdzut care este situa[ia
actuald. (d-l primar: in acea zond s-a concesionat teren, pdnd in prezent nu s-au demarat
investilii, au fost alte oportunitd{i pentru concesionar (Viladia), achizilionarea atelierului
mecanic).
Nu sunt alte discufii. Supus la vot Proiectut de hotdrdre privind aprobare acordului de
principiu pentru realizarea obiectivutui de investilie "Centru medicat
$i ae permanenla in

Qgmyna le,tchea" este aprobat

22t16.02.2017.
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Proiect de hotardre privind implementarea proiectului de investilie
,,Amenaiare drumuri de exploatare agricola in Comuna -fefchea, judelul Bihor'', actualizat in
2017.

D-l primar prezintd Raportul-expunere de motive gi Proiectul de hotdrdre privind

implementarea proiectului de investitie,,Amenajare drumuri de exploatare agricold Tn Comuna
Jelchea, judelul Bihor", actualizat in 2017.
se inscriu la cuvdnt d-nii consirieri chirira Roman 9i Urs Vasile.
D-l Chirila Roman:

- pentru pietruirea unor drumuri agricole trebuie solicitatd gi implicarea SC
Holcim SA pentru piatrd concasatd. Doud drumuii agricole din satul Subpiatrd necesitd a fi
pietruite cat mai urgent. (d-l primar: avem promisiuni de la SC Holcim SA ce o sd primim o
oarecare cantitate de piatrd concasatd).
D-l Urs Vasile:
- trebuie reali'atd legdtura dintre drumurile agricole care se vor moderniza 9i
celelalte drumuri agricole, fiind necesard identificarea corectd a acestora prin efectuarea
lucrdrilor de cadastru.(d-l primar: am lansat oferta pentru licitalie privind lucrdrile de
cadastrare 9i dorim ca toate drumurile si fie cuprinse in aceste lucrdrii.
Nu sunt alte discufii. Supus la vot Proiectul de hotdrdre privind implementarea
proiectului de investilie ,,Amenaiare drumuri de exploatare agricotd in Comuna
le(chea,
iudelul Bihof', actualizat in 2017 este aprobat in unanimitate de voturi. Se adoptd HotdrArea
nr. 23116.02.2017

.

Punctul nr.8. Diverse
Se inscriu la cuvAnt d-nii consilieri Bogdan Flore, Chirila Roman gi Banc Vasile.

f

D-l Bogdan Flore:

-

pentru semnarea hotdrdrilor am fodt chemat de mai multe ori. (secretarul
comunei : au fost nigte urgenfe, releaua gcolard, deficitul bugetar, nu impuse de mine,
termenul legal de prezentare la Institufia prefectului este de cel mult t O zile lucidtoare),
- situalia constructiilor din Valea de Hotar pentru a intra in legalitate (secretarul
comurlei ; !ine de respectarea legislaliei Tn domeniul autorizdrii executdrii lucrdrilor de

constructii 9i urbanismului).
D-l Chirila Roman:
- sd avem o
implicat inclusiv aparatul
trebui sd aibd loc in gedin(a
D-l Banc Vasile:

str
de
d
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si

avem in vedere ca

cimitirele din satele comunei.

e pe termen scurt 9i mediu la care si fie
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disculii cred cd ar
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