JUDETUL BIHOR
coMUNA TETCHEA
CONSILIUL LOCAL
PROCES.VERBAL

incheiat astdzi 28.02'2013 cu ocazia
Jelchea convocatd prin Dispozifia primarului
in urma semnirii registrului de evid
consilieri in funcfie, sunt prezenti 12. Lips
gedinld este d-l consilier Ciursag Florian confoim H.C.L. lefchea nr. 1.din 24'01'2013'
procesul
Dl. pregedinte de gedinld consultd membrii consiliului local in legdturi cu
verbal al gedinlei din luna anteiioard, respectiv din data de24'01'2013
Nu sunt inscrieri la cuvant sau obieclii. Procesul verbal al gedinlei ordinare a
consiliului local din data de 24.01.2013 se aprobd cu unanimitate de voturi. Se adoptd
HotdrArea nr. 14128.02.2013.
D-l Ciursag Florian face cunoscutd ordinea de zi astfel cum este Tnscrisd in
gedintd:
invitaliile
- pentru participarea la
l.Raportul anual al primarului privind starea economicd, sociald gi de mediu a
Comunei Jelchea;

2.proiect

d"

hotdrAre privind aprobarea documentafiei tehnico economicd a

investifiei ,,Canalizare gi sfafie de epurare

Proiect de hotdrAre Privind a
bugetului local pe cele doud secliuni, funclic

3.

I

imprumuturilor interne 9i externe a Comunei
4. proiect de hotdrAre privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul
bugetului local a deficitului secliunii de funclionare gi/sau dezvoltare;
a
5. proiect de hotdrAre privind inscrierea in domeniul public al Comunei lelchea
suprafelei de 331 mp. din nr. topo. 9O3n 9i 903/8 a.localitdfiiTelechiu.
Dl. pregedinie de geOihla consulti consiliul local despre ordinea de zi' D-l
viceprimar, Drimbea Pavel Ovidiu propune
Proiect de hotirire privind propunerea de
intocmirea P.U.Z. ,,lnstituire regim de prote
gaze naturale Biharia'Alegd-A9tileu" (nr'
Planului de analizd 9i acoperire a riscurilor
Dl. consilier Banc Vasile propune dla punctul nr. 5 al
public al Comunei
Telechiu Tn Proiect
a suprafelei de 331 mp. din nr. topo. 90317
acord cu modificarea solicitatd) 9i complet
modificatd cu cele
sunt alte propuneri sau obiecfii privind ordinea de zi care, completatd 9i
HotdrArea nr'
mentionaie mai sus, este aprobatd in unanimitate de voturi. Se adoptd
15128.02.2013.
D-1. pregedinte

de gedinld propune consiliului local sd se treacd la dezbaterea
lui privind starea economicd, sociald 9i de
Raportul anual al primarului privind starea
,tchea.

consiliul local ia act de Raportul anual al primarului privind starea economlca'
sociald gi de mediu a comuneiJefchea. se adoptd Hotdrarea nr' 16128'02'2013'

punctul nr. 2. proiect de hotdrAre privind aprobarea documentafiei tehnicocomuna
economicd a investi-1iei ,,canalizare 9i stalie de epurare le,tchea 9i Telechiu lefchea".
Dl. viceprimar Drimbea Pavel Ovidiu
privind aprobarea documentaliei tehnico- ec
epurare lelchea 9i Telechiu - Comuna le
fonduri alocate prin Programul privind
drumurilor de interes iude[ean gi de intere
cu resurse
epurarea apelor uzate ta iate, precum gi in unitdlite administrativ-teritoriale
completdrile
modificdrile
9i
turistice aprobat de H.G. n:.'s77l1gg?, republicatd, cu
ulterioare.

Nu
hot6r6re p
stalie de
unanimitat

inte de gedin!5 supune la vot Proiectul de
nico- economicd a investiliei ,,canalizare gi
comuna le,tchea" care este aprobat cu
'17128'02'2013'
hotdrilre privind aprobarea situaliei financiare asupra

iHltr:i:T"';x:!iHfoni:l"ofl'0:ll;,1,u',if;fiitf '
trimestrul lV.

de hotdrAre privind
Dl. primar prezintd Raportul de specialitate gi Proiectul
executiei bugetului local pe. cele doua sectiuni'
aprobarea situatiei financiare
executiei bugetului imprumuturilor interne si externe a
functionare si dezvoltare si a"trpt"

comunei Jelchea, la data de 31 .12.2012, pe trimestrul lV.
ca la
Se Tnscrie la cuvAnt d-l consilier'Banc Vasile care reitereazd solicitarea din
proiecte de hotdrari
dezbaterire puncteror de pe ordinea de zi care au ca obiect
de
domeniul financiar-contabil s5 fie prezentd persoana din cadrul compartimentului
local'
specialitate pentru a furniza informa{iile_soli tate de cdtre membrii consiliului
Nu sunt alte Tnscrieri la cuvAnt. Dl' p
hotdrdre privind aprobarea situaliei financ
doud sec'iuni, func,tionare 9i dezvoltare Ei
externe a Comunei lelchea la data de 31
unanimitate de voturi. se adoptd Hotdrarea nr. 18128'02'2013'

nte de gedinld supune la vot Proiectul de
din exiedenlut bugetutui local a deficitului
re este aprobat cu 11 voturi ,,Pentru" 9i 1 vot
Hotdrdrea nr. 1 9/28'02'2013'
d inscrierea in domeniul privat al Comunei

Telechiu.

Se inscrie la cuvAnt d-na consilier
identificat cu nr. topo' gffin 9i 903/8 al
restituirii a asocia[iei din localitatea Telechi
punct pentru o gedinld viitoare a consiliulu
proiectului de hotdrAre qi promite cd dacd,
I

dovada ci acest teren a apa(inut asociafiei, nu se va elibera autorizafie de construire fdrd
consultarea, in gedinld publica, a ceti(enilor din satul Telechiu).
Nu sunt alte inscrieri la cuvAnt. Proiectul de hotdrdre privind inscrierea Tn domeniul
privat al Comunei Jelchea a suprafefei de 331 mp. din nr. topo. 9Bn gi 903/8 a localitifli
Telechiu este aprobat cu unanimitate de voturi. Se adoptd HotdrArea nr.20128.02.2013.
Punctul nr. 6. Proiect de hotirAre privind propunerea de aprobare a avizului de
oportunitate pentru intocmirea P.U.Z.,,lnstituire regim de proteclie sau interdiclie a
conductei de transport gaze naturale Biharia-Alegd-Agtileu" . Dl. viceprimar Drimbea Pavel
Ovidiu prezintd Raportul gi Proiectul de hotdrAre privind propunerea de aprobare a avizului
de oportunitate pentru intocmirea P.U.Z.,,lnstituire regim de proteclie sau interdiclie a
conductei de transport gaze naturale Biharia-Alegd-Agtileu". Nu sunt Tnscrieri la cuvAnt.
Proiectul de hotdrAre privind propunerea de aprobare a avizului de oportunitate pentru
intocmirea P.U.Z.,,lnstituire regim de proteclie sau interdiclie a conductei de transport
gaze naturale Biharia-Alegd-Agtileu" este aprobat cu unanimitate de voturi. Se adoptd
HotdrArea nr. 21 128.02.2013.
Punctul nr. 7. Proiect de hotdrdre privind aprobarea Planului de analizd gi
acoperire a riscurilor pe anul 2013.
Dl. primar prezintd Raportul qi Proiectul de hotdrdre privind aprobarea Planului de
analizd gi acoperire a riscurilor pe anul 2013.
Nu sunt inscrieri la cuvdnt. Proiectul de hotdrAre privind aprobarea Planului de
analizd gi acoperire a riscurilor pe anul 2013 este aprobat in unanimitate de voturi. Se
adoptd Hotirdrea nr. 22128.03.2013.
Punctul nr.8. Diverse.
Se inscriu la cuvAnt d-nii consilieri Lasca Florian, , d-na consilier L6kog Ecaterina,
d-l consilier Popa loan-Dumitru, d-na consilier Rogianu Daniela Rodica, d-nii consilieri
Banc Vasile gi Solyom Francisc.
D-l consilier Lasca Florian:
- se intereseazd de punerea Tn practicd a promisiunii S.C. ,,Holcim" S.A. de a
asigura apa pentru addpatul animalelor in pdgunea din vecindtatea acestei societdfi. (d-l
primar va lua legdtura cu reprezentantul societdfii gi asigurd cd problema va fi rezolvatd).
D-na consilier Lok6g Ecaterina:
- trebuie o rezolvare urgentd a rezidurilor depozitate de fosta societate din
apropierea haltei CFR Telechiu (d-l primar are promisiunea cd S.C. ,,Ecovalor" va
ecologiza intreaga zond afectatd).
Dl. Popa loan-Dumitru:
- dacd s-au fdcut demersuri privind terenul in suprafa(d de cca.2-3 ha din
pdgunii
satului Chistag, ar fi fostul teren aflat in proprietatea gcolii din le{chea.
vecindtatea
(d-l primar face cunoscut cd este eliberat titlul de proprietate in favoarea gcolii pentru
terenul detinut);
- avdnd in vedere rezultatele foarte bune, pe plan sportiv, a clubului de
karate care funcfioneazi Tn sala de sport a Comunei Jefchea, propune suslinerea
sportivilor merituogi, cum ar fi achizifionarea echipamentului sportiv individual.
D-na Roqianu Daniela Rodica:
- este necesard decolmatarea ganlului din apropierea gospoddriei Jiburcd
din satul Telechiu, deoarece scurgerea apei este impedicatd. Tot in aceastd zond sunt
probleme cu iluminatul public (d-l viceprimar: s-a fdcut comandd pentru achizi[ionarea
corpurilor de iluminat);
- bordura podului spre biserica ortodoxd impedici accesul prin micgorarea
spa{iului de manevrd.
D-l Banc Vasile:
- sunt aruncate degeuri Tn aval de podul de acces spre clddirea fostului sediu
al Comunei Jefchea;

- stalia de alarmare pentru situalii de urgen[d, Tn satul Jelchea, este
amplasatd pe terenul proprietate privatd;
- in viitoiul buget local sd fie alocate cheltuieli pentru amenajarea unui teren
de sport in satul SubPiatri.
D-l Solyom Francisc:
- pentru spaliul verde din satul Telechiu sunt necesari circa 10-12 arbuqti
ornamentali;
- sunt necesare reparalii la drumuldin zona haltei CFR Telechiu;
- pe drumul public situat in zona locuinlei cetdleanului Petricd Pavel din satul
Telechiu sunt depozitate materiale de construclii (pietrig) care ingreuneazd circulalia.

Av6nd in vedere epuizarea problemelor inscrise in ordinea de zi, pregedintele de
gedinti declard gedinla Tnchisd.
Pregedinte de gedinti,
Giursag Florian

Secretar,

Bront Florian

