JUDETUL BIHOR
COMUNA TETGHEA
,CONSILIUL LOCAL

PROCES.VERBAL

incheiat astdzi 25.08.2016 cu ocazia gedinlei ordinare a Consiliului local al Comunei
Jetchea convocatd prin Dispozitia primarului comunei Jefchea nr.356 din 19.O8.2016.
In urma semndrii registrului de evidenfd gi efectuirii apelului, din totalul de 13 consilieri
Tn

funcfie, to{i sunt prezenli.

Pregedinte

de qedinli este d-l consilier Cazan Florin-Aurel conform HotdrArii

Consiliului local nr. 4 din 27.06.2016.
Secretarul comunei precizeazd cd fiecare consilier trebuie si completeze declarafia de
interese. Deasemenea fiecare consilier va primi, cel mai tilrziu pdnd la finele sdptdm6nii
viitoare, respectiv 02.09.2016, proiectul actualizat al Regulamentului de organizare gi
func[ionare al Consiliului local al Comunei Jefchea pentru consultare, eventualele propuneri
gi amendamente, justificate legal, pot fi formulate gi supuse analizei comisiei de specialitate.
D-l pregedinte de gedin[d consultd membrii consiliului local in legdturd cu procesul
verbal al gedinfei ordinare din luna anterioard, respectiv din data de 28.07 .2016.
Nu sunt inscrieri la cuvdnt sau obiecfii. Procesul verbal al gedinfei anterioare, respectiv
sedinla ordinard din data de28.07.2016, se aprobd cu 13 voturi ,,Pentru" (unanimitate). Se
adoptd HotdrArea nr. 13125.08.201 6.
D-l Cazan Florin-Aurel face cunoscuti ordinea de zi astfel cum a fost Tnscrisd in
ihviiafiile de participare la gedinld:
l.Proiect de hotdrAre privind revocarea Hotdrdrii Consiliului local al Comunei Jefchea
nr. 11128.07.2016 privind aprobarea P.U.Z. "Exploatare in balastierd a nisipului 9i pietrigului
cu amenajare iaz piscicol",
2. Proiect de hotdrAre privind aprobarea inchirierii cabinetului stomatologic din
localitatea Jefchea,
3. Proiect de'hotdrAre privind aprobarea organigramei, statului de funcfii gi a numirului
de personal pentru aparatul de specialitate al primarului Comunei Jelchea.
D-l pregedinte de gedinfd consulti consiliul local despre ordinea de zi. Secretarul
comunei face cunoscutd.necesitatea aprobdrii Planului de ocupare a funcliilor publice pentru
anul 2017, termen, conform prevederilor legale in vigoare, fiind 31.08.2016, (punctul nr.4),
fapt pentru care functionarul din cadrul compartimentului resurse umane, la revenirea din
concediul de odihnd (ulterior convocirii gedintei), a Tntocmit documentatia necesard gi a fost
supusd analizei comisiei de specialitate. D-l consilier Chirila Roman propune punctul (5),
Diverse. Nu sunt alte propuneri sau obieclii cu privire la ordinea de zi. D-l Cazan Florin-Aurel
propune supunerea la vot a ordinii de zi astfel cum a fost modificatd gi completatd. Este
aprobatd in unanimitate de voturi. Se adoptd HotirArea nr. 14125.08.2016.
D-l pregedinte de gedinld propune consiliului local
se treaci la dezbaterea
punctelor Tnscrise pe ordinea de zi.
Punctul nr. 1. Proiect de hotdrdre privind revocarea Hotdrdrii Consiliului locat al
Comunei felchea nr. 11/28.07.2016 pivind aprobarea P.|J.Z. "Exploatare in batastierd a
nisipului gi pietrigului cu amenajare iaz piscicol"
D-l primar prezintd solicitarea Institutiei prefectului, judelul Bihor, prin adresa nr.
8529125.08.2016, de revocare, in urma controlului de legalitate, a Hotdrdrii Consiliului local al
Comunei Jetchea nr. 11128.07.2016 privind aprobarea P.U.Z. "Exploatare in balastierd a
nisipului gi pietrigului cu amenajare iaz piscicol", Raportul de specialitate gi Proiectul de

'

si

hotdrdre privind revocarea Hotdrdrii Consiliului local al Comunei Jetchea nr. 11128.07.2016
privind aprobarea P.U.Z. "Exploatare in balastierd a nisipului 9i pietrigului cu amenajareiaz
piscicol". Nu sunt discutii, Supus la vot Proiectul de hotdrdre pivind revocarea Hotdrdrii
Consiliului local al Comunei fe[chea nr. 112,8.07.2016 pivind aprcbarea P.U.Z. "Exploatare
in balastierd a nisipului gi pietrigului cu amenajare iaz piscico/" este aprobat in unanimitate de
voturi. Se adoptd HotdrArea nr. 15/25.08.2016.
Punctul nr. 2. Proiect de hotdrdre pivind aprobarea concesiondrii spa,tiului ocupat de
cab i n etu I stom atolog ic di n localitatea felchea.
D-l primar prezintd Raportul de specialitate gi Proiectul de hotdrdre privind aprobarea
concesiondrii spaliului ocupat de cabinetul stomatologic din localitatea Jetchea, cu
propunerea concesionirii pe o periodd de 1 an de zile.
Se Tnscrie la cuvdnt d-l consilier Banc Vasile care propune perioada de concesionare
mai mare. (Secretarul comunei: modul de concesionare a spatiilor in care functioneazd
cabinete medicale sau se desfdgoard activitdti conexe acestora este prevdzut intrun act
normativ, hotdrdre de guvern, care trebuie respectat).
Nu sunt alte disculii. Proiectul de hotdrAre, cu respectarea prevederilor legale, este
aprobat in unanimitate de voturi. Se adoptd Hotdrdrea nr. 16125.08.2016.
Punctul nr. 3. Proiect de hotdrdre privind aprobarea organigramei, statului de funclii gi
a numdruluide personal pentru aparatulde specialitate alpimarului Comuneifelchea.
D-l primar prezintd Raportul de specialitate si Proiectul de hotdrAre privind aprobarea
organigramei, statului de functii gi a numdrului de personal pentru aparatul de specialitate al
primarului Comunei Jetchea. D-l primar precizeazd ci se are in vedere desfiintarea activitdfii
de pazd proprie a clddirii sediului Comunei Jetchea, asiguratd prin 2 posturi contractuale de
paznic, deoarece se dispune de camere video de supraveghere. Totodatd numirul total de
pelsonal gi categoria acestora nu suferd modificdri, cele doud posturi contractuale vor fi
reorganizate in sensul cd 1 post cotractual va de muncitor gi 1 post cotractual va fi de
responsabil al serviciului voluntar pentru situatii de urgentd. Totodatd se are Tn vedere
infiinfarea unui post de gef birou contabilitate, dar trebuie urmatd o anumitd procedurd..
Se inscriu la cuvdnt d-nii consilier Chirila Florian, Banc Vasile gi Chirila Roman.
D-l consilier Chirila Florian:
- sd se respecte prevederile legale astfel ca "oamenii sd nu rdmAnd pe
drumuri."
D-l consilier Banc Vasile:
- in situatiile organizdrii concursului de admitere, ca membri ai comisiilor sd fie
desemnati gi din rAndul consilierilor deoarece sunt suspiciuni cd acestea sunt organizate
dupd interes, cum este postul pentru mediu care ar urma sd fie ocupat de o anumitd
persoand, urmare a unor promisiuni politice.
(Secretarul comunei: procedura de organizare gi desfdgurare a concursurilor pentru
aparatul de specialitate al primarului este stabiliti prin acte normative specifice gi nu sunt
desemnali ca membri din rdndul consilierilor locali, fiind de competenfa primarului. Ca
persoand interesatd, consilierul local poate sesiza orice nereguld legatd de organizarea gi
desfigurarea concursului/examenului. $i selectionarea persoanelor din cadrul aparatului de
lucru al consiliului local se face pe bazd de concurs sau examen organizat in conditiile legii,
respectiv Regulamentul-cadru privind stabilirea principiiloi generale de ocupare a unui post
vacant sau temporar vacant corespunzdtor functiilor contractuale 9i a criteriilor de promovare
in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul
bugetar plitit din fonduri publice aprobat, de H.G. nr.28612011, cu modificirile gi completdrile
ulterioare. Doar Tn acest caz comisia de concurs se stabilegte de consiliul local, in condifiile
dnterior precizate. (O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare
gi functionare a consiliilor locale, cu modificdrile 9i completirile ulterioare.)

-

postul de gef birou nu se justificd avAnd in vedere numirul de personal,
specificul gi gradul de complexitate al activitdfii primdriei.
' (Secretarul comunei: aga cum amintea gi d-l primar, fiind vorba de o funcfie publicd, trebuie
urmatd o anumit5,procedurd, respectiv, de avizare a numdrului gi categoria functiilor publice
de cdtre Agentia Nationald a Functionarilor Publici, dar Tn ceea ce privegte managementul
intern al activitdtii primdriei sunt acte normative Tn vigoare, de mulfi ani, chiar de peste 10 ani,
care, Tn aceastd perioadd, au suferit multiple modificdri, dar din pdcate, la nivelul instit'utiei nu
s-a implementat Tn fapt, pe hdrtie, ca o ironie a soartei, au fost desemnate, dupd mai multi ani
de la aparita actului normativ specific, persone responsabile cu implementarea acestui
management intern, din cadrul compartimentului financiar-contabil. Mai mult; anual trebuia
prezentat consiliului local un raport privind modul de implementare a Codului de control
intern/managerial, lucru care nu s-a intdmplat, ceea ce justificd opinia d-lui consilier Banc
Vasile cd unele posturi au la mijloc unele interese.)
D-l consilier Chirila Roman:

-

recrutarea personalului trebuie

si

se faci exclusiv pe bazd

de

competen[d.
Nu sunt alte discufii. Proiectul de hotdrdre privind aprobarea organigramei, statului de
funclii gi a numdrului de personal pentru aparatul de specialitate al primarului Comunei
le[chea este aprobat Tn unanimitate de voturi. Se adoptd Hotirdrea nr. 17125.08.2016.
Punctul nr. 4. Proiect de hotdrdre privind aprobarea Planului de ocupare a funcliilor
publice pentru anul 2017.
D-l primar prezintd reportul de specialitatea, expunerea de motive gi Proiectul de
hotdrAre privind aprobarea Planului de ocupare a funcfiilor publice pentru anul2017.
Nu sunt Tnscrieri la cuvAnt. Proiectul de hotdrdre privind aprobarea Planului de
gcApare a funcliilor publice pentru anul 2017 este aprobat cu unanimitate de voturi. Se
adoptd Hotdrdrea nr. 18125.08.201 6.
Punctul nr.5. Diverse.
Se Tnscriu la cuvdnt d-nii consilieri Banc Vasile, Chirila Roman, Bogdan Flore, d-na
consilier Monenciu Livia-Floare, d-nii consilieri Lasca Florian-Ad rian, Cazan Florin-Aurel,
Puie Adrian 9i Bulzan Petru.
D-l Banc Vasile:
- nu s-au organizat Zilele comunei. Este opinia cd de vind sunt consilierii.
(d-l primar: in luna octombrie se va organiza Ziua Recunogtintei. Am fost validat ca primar in
data de 27 .06.2016. Au mai fost vreo doui situafii cAnd nu s-a organizatzilele comunei)
- lucrdrib.la alimentare cu api gi canalizare nu sunt finalizate; (d-l primar:
lucrdrile pentru alimentare cu apd a localitdtilor Hotar gi Subpiatrd se vor finaliza Tn luna
octombrie 2016 iar reteaua de canalizare Tn circa o lund, urmAnd a se executa statia de
epurare).
- la reteaua de canalizare si se verifice dacd s-a respectat panta de scurgere;
- nu s-a udat drumul;
- ganturile sunt necurdtate, atdt Tn interiorul localitdtilor cdt gi in afara lor; (d-l
primar: in prezent se lucreazd cu o lrezd la curdtirea ganfurilor)
- cdte lucrdri noi de investifii sunt preconizate? (nu sunt prevdzute lucrdri noi de
investitii Tn acest an. Sunt Tn stare de execufie investitiile de alimentare cu apd gi canalizare).
D-l Chirila Roman:
- cu ocazia analizdrii situa[iei financiare prezentatd la gedinta ordinard din luna
iulie 2016 am observat scurgeri de fonduri, utilizarea banilor publici cu Tncdlcarea prevederilor
legale;
fie
au fost 5 rectificdri de buget inainte de alegerib locale, trebuie
primar:
fost
scurgeri
de
(d-l
nu
Tnsemnd
ci
au
rectificdri
de
buget
dacd au fost
transparentd;
fonduri sau utilizarea nelegald a acestora).

-

si

- sd fie sesizate organele abilitate pentru a fi in cunogtin[d de cauzd, sd ne
facem o imagine de fond corectd;
trebuiesc accesate fonduri pentru dezvoltarea comunei;
- sd se ia misuri pentru limitarea vitezei de deplasare Tn zona cdminului'cultural
din Subpiatrd;
- este bine cd sunt indicatoare de orientare spre biserica veche de lemn din
satul Hotar, picat, Tnsd, cd aceasta este ndpdditi de bdldrii. (d-l primar: sdptdm6na viitoare,
cu beneficiarii de ajutor social se vor executa lucrdri de curdfire a zonei).
D-l consilier Bogdan Flore:
- problema asigurdrii focului, in sezonul rece, la gcoala din Jetchea (problema
personalului nedidactic este una interni a gcolii coordonatoare).
D-na Monenciu Livia-Floare:
- finalizarea lucrdrilor la curtea gcolii din Jefchea, Tnaintea Tnceperii noului an
gcolar; (d-l primar: sunt promisiuni cd vor fi finalizate).
- firma de salubrizare sd goleasci gi cogurile de gunoi stradale (d-l primar:
aceastd activitate se executd de cdtre beneficiarii de ajutor social)
- sunt multe nemulfumiri privind executarea lucrdrilor de canalizare Tn satul
Jetchea, nu sunt reamenjate corespunzitor zonele de acces Tn curtile interioare ale
cetSfenilor.
D-l Lasaca Florian-Adrian:
- cum au fost solufionate cererile pentru acordare despdgubirilor Tn urma
calamitdrii culturilor gi distugerilor la clddiriTn satulJetchea?
(d-l primar: pentru clddiri nu se acordd despdgubiri doar in situafia Tn care au fost asigurate.
Pentru culturi se vor acorda reduceri al impozitului pe venitul agricol. D-l viceprimar a
pa$icipat, in urmd cu pufin timp, la o gedintd desfdguratd la institutia prefectului pe aceastd
temd).
- sd se reia legdtura cu unitdlile administrativ-teritoriale striine, infrdtite, pentru
promovarea unor programe comune de dezvoltare.
D -l Cazan Flori n-Au rel :
- la noul parc din satul Hotar mai este necesar un tomberon;
- drumul Fdgetului gi ganturile din satul Hotar, de la nr. 1 spre sensul cdtre
'
centru satului trebuiesc curdtate cu freza;
- terenul aferent clddiriifostei cooperafii este plin de bdldrii.
D-l Puie Adrian-Cristian:
. suht trei situafii, 2 in satul Hotar 9i 1 in satul Subpiatrd Tn care este necesard
prelungirea refelei de alimentare cu ap5, la Hotar spre gospoddria cetdtenului $tef Criciun,
nr. ad-tiv 263 gi gospoddria $tef Dumitru, nr. adtiv 298 iar in satul Subpiatrd spre
gospoddria Styop, nr. ad-tiv 137. (d-l primar: acest aspect este cunoscut 9i se vor executa
lucrdrile necesare).
D-l Bulzan Petru:
- crescdtorii de animale din satul Jetchea sunt total nemullumiti de activitatea
asociatiei privind modul de utilizare a banilor din subvenfii gi lucrdrib de Tntretinere a pdgunii.
AvAnd in vedere epuizarea problemelor inscrise
gedintd declard gedinta Tnchisd.
Pregedinte de gedinti,
Cazan Florin-Aurel

in ordinea de zi, pregedintele
Secretar,
Bronf Florian

de

