JUDETUL BIHOR
coMUNA TETCHEA
CONSILIUL LOCAL
PROCES-VERBAL

incheiat astizi 09.01 .2017 cu ocazia gedinlei ordinare a Consiliului local al Comunei
Jetche^a convocati prin Dispozitia primarului comunei Jefchea nr. 7 din 04.01 .2017.
Jn urma semnirii registrului de evidentd gi efectuirii apelului, din totalul de 13
consilieri in functie, lipsegte, pe motive medicale (conform anunlului telefonic), d-l consilier
Chirila Florian..
Este necesard alegerea unui nou pregedinte de gedinfi care sd conducd lucririle
gedinlelor consiliului local pentru o perioadi de cel mult 3 luni. Se fac propuneri. D-l
consilier Chirila Roman o propune pe d-na consilier Monenciu Livia-Floare. Nu sunt alte
propuneri. Se supune la vot propunerea d-lui consilier Chirila Roman care este votatd cu
12 voturi ,,Pentru" astfel cd d-na consilier Monenciu Livia-Floare este aleasd pregedinte de
gedinfi pentru urmltoarele 3 luni. Se adoptd Hotdrdrea nr. 1 din 09.01 .2017.
D-na pregedinte de gedintd consultd membrii consiliului localin legdturd cu procesul
verbal al gedintei ordinare din luna anterioard, respectiv din data de 15. 12.2016.
Nu sunt inscrieri la cuvint sau obiectii. Procesul verbal al gedin[ei anterioare,
respectiv gedinfa ordinari din data de 15.12.2016, se aprobd cu 12 voturi ,,Pentru"
(unanimitate). Se adoptd Hotdrdrea nr. 2/09.01 .2017.
D-na Monenciu Livia-Floare face cunoscutd ordinea de zi astfel cum a fost inscrisd
in invita{iile de participare la gedin[i:
1. Proiect de hotirdre privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul
bugetului local a deficitului sectiunii de functionare,
2. Proiect de hotlrdre privind aprobarea refelei unitdtilor de invitimdnt de stat gi
particular care va functiona Tn anul gcolar 2017-2018,
3. Proiect de hotlrdre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, actualizafi,
pentru obiectivele de investitii derulate prin PNDL:
a) "Alimentare cu apd Hotar-Subpiatrd",
b) "Canalizare Jefchea - Telechiu",
4. Proiect de hotdrire privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, actualizati,
pentru obiectivul de investitie "Reabilitare DC 179 A Hotar-FAgca, km 0+028 - km
1

+1600",

5. Proiect de hotir6re privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul de investifie "Reabilitare DC 179 A Hotar-F69ca, km 1+1600 - limita Comunei

VArciorog",

6. Proiect de hotlrdre privind aprobarea documentafiei tehnico-economicd pentru
obiectivul de investifie "Reabilitare DC 183 Subpiatri - S.C. Holcim S.A.',
7. Proiect de hotdr6re privind aprobarea contractului de delegare a gestiunii
serviciului public de alimentare cu apl,
8. Proiect de hotdr6re privind aprobarea pre[ului pentru mc/apd potabild 9i stabilirea
redeventei pentru operatorul serviciului public de alimentare cu apd,
9. Raportul privind asistenfii personali pe semestrul ll/2016,
1 0. Raportul privind situatia inscrierilor Tn registrele agricole pe semestrul ll/2016,
11. Evaluarea profesionali a secretarului Comunei Jetchea.
D-na pregedinte de gedintd consultl consiliul local despre ordinea de zi. Nu sunt
alte propuneri sau obiecfii cu privire la ordinea de zi. D-na Monenciu Livia-Floare propune
supunerea la vot a ordinii de zi. Este aprobatt in unanimitate de voturi. Se adopti
HotirArea nr. 3/09.01 .2017.

D-l pregedinte de gedinti propune consiliului local

si

se treacd la dezbaterea

punctelor Tnscrise pe ordinea de zi.
Punctul nr. 1. Proiect de hotdrdre aprobarea acoperirii definitive din excedentul
bugetului local a deficitului sectiunii de funclionare.
D-l primar prezintl Raportul de specialitate 9i ProieotuJ de hotdrdre privind
aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de
funcfionare. Nu sunt discu[ii. Supus la vot Proiectul de hotdrdre privind aprobarea
acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului secliunii de functionare este
aprobat Tn unanimitate de voturi. Se adoptd HotdrArea nr. 4/09.01 .2017.
Punctul nr. 2. Proiect de hotdrdre pivind aprobarea retelei unitdlilor de invdldmdnt
de stat gi particular care va funcliona in anul gcolar 2017-2018.
D-l primar prezintd adresa nr. 21214 a Inspectoratului gcolar judelean Bihor,
inregistratd la Comuna Je[chea cu nr. 5188/30.12.2016 prin care ni se comunici
acordarea avizului conform prntru refeaua de invd[imdnt preuniversitar care va funcliona
la nivelul Comunai Jefchea, Tn anul gcolar 2017-2018, Raportul de specialitate gi Proiectul
de hotdrAre privind aprobarea refelei unitifilor de invdtimint de stat 9i particular care va
funcfiona in anul gcolar 2017-2018.
Nu sunt discufii. Supus la vot Proiectul de hotdrdre privind aprobarea relelei
unitdlilor de invdldmdnt de sfaf 9i pafticular care va functiona in anul gcolar 2017-2018
este aprobat in unanimitate de voturi. Se adoptd Hotdr6rea nr. 5/09.01 .2017.
Punctul nr. 3. Proiect de hotdrdre pivind aprobarea indicatorilor tehnico-economici,
actualizati, pentru obiectivele de investitiiderulate pin PNDL:
a) "Alimentare cu apd Hotar-Subpiatrd",
b) "Canalizare fetchea - Telechiu".
D-l viceprimar prezintl Raportul expunere de motive privind aprobarea indicatorilor
tehnico economici actualizafii reprezentdnd nouavaloare a investifiei, compusi din
valoarea lucririlor executate decontate pdnd la 31J22016 gi valoarea rest de executat
pentru obiectivele de investi[ii "Alimentare cu apd Hotar-Subpiatrd'gi "Canalizare felchea
- Telechiu", inregistrat cu nr.49/05.01.2017. D-l primar prezintd Proiectul de hotdrdre
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, actualizafi, pentru obiectivele de investifii
derulate prin PNDL:
a) "Alimentare cu apl Hotar-Subpiatrd",
b) "Canalizare Jetchea - Telechiu"
Nu sunt discufii. Supus la vot Proiectul de hotdr1re privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici, actualizati, pentru obiectivele de investilii derulate prin PNDL:
a) "Alimentare cu apd Hotar-Subpiatrd",
b) "Canalizare felchea - Telechiu" este aprobat in unanimitate de voturi. Se adoptd
Hotirdrea nr. 6/09.01 .2017.
Punctul nr. 4. Proiect de hotdrdre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici,
actualizali, pentru obiectivul de investilie "Reabilitare DC 179 A Hotar-Fdgca, km 0+028
km 1+1600".
D-l primar prezinti Raportul - expunere de motive qi Proiectul de hotir6re privind

-

aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizali reprezentdnd noua valoare

a

investitiei "Reabilitare DC 179/A Hotar-FAgca, km 0+028 - km 1+1600'.
Nu sunt discu{ii. Supus la vot Proiectul de hotdrdre privind aprobarea indicatorilor tehnicoeconomici, actualizali, pentru obiectivul de investilie "Reabilitare DC 179 A Hotar-F6gca,
km 0+028 - km 1+1600" este aprobat Tn unanimitate de voturi. Se adoptd Hotdrdrea nr.
7 t09.01.2017 .
Punctul nr. 5. Proiect de hotdr1re privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
"Reabilitare DC 179 A Hotar-F6gca, km 1+1600 limita Comunei Vdrciorog" cu datele
tehnice "Reabilitare DC 179/A Hotar-DC 180 sector km 5+720 - 6+264, L= 0,544 km 9i
modernizare DC 1791A6+264 7+030 qi DC 180 Subpiatrd-FAgca km 4+860 -5+740,
L=1,646 km, lungime totald 2,19 km".

-

-

D-l primar prezintd Raportul - expunere de motive qi Proiectul de hotirdre privind
aprobarea indicatorilor tehnico-economici "Reabilitare DC 179 A Hotar-Fdgca, km 1+1600
- limita Comunei Vdrciorog" cu datele tehnice "Reabilitare DC 179/A Hotar-DC 180 sector
km 5+720 - 6+264, L= 0,544 km 9i modernizare DC 1791A 6+2il - 7+030 gi DC 180
Subpiatri-FAgca km 4+860 - 5+740, L=1,646 km, lungime totali 2,19 km".
Nu sunt discufii. Supus la vot Proiectul de hotdrdre pivind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici "Reabilitare DC 179/A Hotar-DC 180 sector km 5+720 - 6+264, L=
0,544 km gi modernizare DC 179/A 6+264 - 7+030 si DC 180 Subpiatrd-Fagca km 4+860
- 5+740, L=1,646 km, lungime totald 2,19 km" este aprobat in unanimitate de voturi. Se
adopti Hotirdrea nr. 8/09.01 .2017.
Punctul nr. 6. Proiect de hotdrdre priviN aprobarea indicatorilor tehnico-economici
ai investitiei "Reabilitare DC 183 Subpiatrd - S.C. Holcim S.A." cu datele tehnice
Ranforsare a DC 183: DJ 108

|

-

Subpiatrd km 1+ 917

-

3 + 118

D-l primar prezintd Raportul - expunere de motive si Proiectul de hotdrdre privind
aprobarea indicatorilor tehnico-economici "Reabilitare DC 183 Subpiatrd - S.C. Holcim
S.A." cu datele tehnice Ranforsare a DC 183: DJ 108 l-Subpiatrd km 1+ 917 - 3 + 118,
cheltuieli sponsorizate de S.C. Holcim S.A.
Nu sunt discu[ii. Supus la vot Proiectul de hotdrdre privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici ai investifiei "Reabilitare DC 183 Subpiatri - S.C. Holcim S.A." cu
datele tehnice Ranforsare a DC 183: DJ 108 l- Subpiatrd km 1+ 917 - 3 + 118 este
aprobat in unanimitate de voturi. Se adopti Hotirdrea nr. 9/09.01 .2017.
Punctul nr. 7. Proiect de hotdrdre privind aprobarea contractului de delegare a
gestiunii seruiciului public de alimentare cu apd.
D-l primar prezinti Raportul de specialitate gi Proiectul de hotdrdre privind
aprobarea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu api.
Nu sunt disculii. Supus la vot Proiectul de hotdrdre privin aprobarea contractului de
delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apd este aprobat Tn unanimitate de
voturi. Se adoptd Hotdrirea nr. 10/09.01.2017.
Punctul nr. 8. Proiect de hotdrdre privind aprobarea prelului pentru mc/apd
potabild gi stabilirea redeventeipentru operatorul seruiciului public de alimentare cu apd.
D-l primar prezintd Raportul expunere de motive si Proiectul de hotirire privind
aprobarea pretului pentru mc/apd potabild 9i stabilirea redeventei pentru operatorul
serviciului public de alimentare cu apd. Nu sunt disculii. Supus la vot Proiectul de hotdrdre
privin aprobarea pretului pentru mc/apd potabild gi stabilirea redevenlei pentru operatorul
seruiciului public de alimentare cu apd este aprobat Tn unanimitate de voturi. Se adopti
Hotirdrea nr. 1 1/09.01.2017.
Punctul nr. 9. Raportul privind situafia Tnscrierilor in registrele agricole pe
semestrul 1112016.
Secretarul comunei prezinti Raportul privind situatia Tnscrierilor in registrele
agricole pe semestrul ll/2016, Tnregistrat cu nr. 38/06.01 .2017, intocmit de compartimentul
de specialitate.
D-l primar prezinti Proiectul de hotdrdre privind stabilirea mdsurilor pentru
eficientizarea inscrierilor datelor in registru I ag ricol
Nu sunt discufii. Supus la vot Proiectul de hotdrdre stabilirea mdsurilor pentru
eficientizarea inscrierilor datelor in registrul agricoleste aprobat in unanimitate de voturi.
Se adopti Hotdrirea nr. 12109.01.2017.
Punctul nr. 10, Raportul privind asistenfii personali pe semestrul ll/2016.
Secretarul comunei prezintd Raportul privind activitatea desfdguratd de asistenlii
personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul 1112016, inregistrat cu nr.
46/06.01 .2017, Tntocmit de compartimentul de specialitate.
D-l primar prezinti Proiectul de hotir6re privind raportul activitd[ii de asisten(i
sociald al compartimentului de specialitate.
Nu sunt disculii. Supus la vot Proiectul de hotardre privind Raportul privind
activitatea desfdsuratd de asisfenfrT personali ai persoanelor cu handicap grav pe

semestrul ll/2016 este aprobat

in

unanimitate de voturi. Se adoptd Hotdr6rea

nr.

13/09.01 .2017.

11. Propunerea de evaluare a pefformanlelor profesionale ale
ei lefchea.
A fost cel mai disputat punct al ordinii de zi cu atdt maimult cu cdt d-l primar nu a
mefionat in proiectul de hotirdre, pdnd la ora gedinfei, propunerea privind calificativul
performanfelor profesionale a]e secretarului, apreciez, ca opinie personald, cd a fdcut-o cu
buni gtiinfd gi cred ci nu este strdin de unele "influen(e" impdmAntenite la Comuna
fe[chea, continudnd tradi[ia, dAnd frAu la tot felul de abera(ii, subiectivism, din partea unor

Punctul nr.

secreta ru I u i Com

un

consilieri:

- d-l consilier Bogdan Flore, sd mi se acorde nota generald 1, deoarece am
"indrdznit" sd nu-l ajut sd-gi corecteze un titlul de proprietate, in sensul cd suprafafa
trebuie si se majoreze cu peste 2 ha teren agricol!!!!, situa{ie care este de competenla
exclusivi a instan[eijudecdtoregti. Cert este un abuz de putere.
- in aceeasi noti se inscrie 9i atitudinea d-lui viceprimar, nu este pentru prima datd,
altele de ordin personal (familial), st fiu notat cu 2 deoarece md opun cu perseverenli la
promovarea unor neconformitifi Tn activitatea primdriei, nu am avizat de legalitate o
dispozi(ie vidit nelegali si care ar avea repercursiuni asupra cetdfenilor!!!. Chiar aga si fie
d-le viceprimar? in virtutea dreptului meu la opinie apreciez cd vi mai rdscolegte
ranchiuna deoarece, Tn urmd cu mulli ani, am sesizat comisia de concurs cd fiind unica
persoand care candida, (nepoata Dvs.), nu indeplinea o conditie de bazi pentru a fi
declaratd admis in vederea susfinerii examenului. La acel moment nu gtiam cd este
nepoata Dvs., gi dacd gtiam rezultatul era acelagi. Daci chiar atdt de mult aclamali ci
suntem in slujba cet6{eanului, suni frumos, cu totul de acord dar Tn cadrul legal,
altfel...Pot si vi dau clteva exemple pentru e reliefa demagogia susfinerii Dvs.
(Ceilal(i consilieri au acordat notele: Cazan Florin-Aurel 5, Ciursag Florian 5, Sco(e
Florian-Marius 3,5, Urs Vasile 3, Puie Adrian-Cristian 4, Banc Vasile 5, Bulzan Petru 5,
Chirila Roman 5, Monenciu Livia-Floare 4 si Lasca Florian-Adrian 4).
Astfel de aspecte, care, din pdcate ddinuie, constituie exemple despre modul cum
nu trebuie sd se facd administrafie.
La scurt timp dupd gedin(i am solicitat d-lui primar si parcurgem etapele evaludrii
astfel cum sunt precizate qi Tn expunerea de motive a domniei sale referitoare la interviu "lnterviul reprezinti un schimb de informatii care are loc intre evaluator 9i funcfionarul
public, in cadrul ciruia se aduc la cunogtinfd functionarului public evaluat consemnirile
fdcute de evaluator in raportul de evaluare, se semneazi 9i se dateazd raportul de
evaluare de cdtre evaluator gi de functionarul public evaluat, iar in cazul in care intre
funcfionarul public evaluat 9i evaluator existd diferente de opinie asupra consemndrilor
fdcute, comentariile functionarului public se consemneazi in raportul de evaluare.
Evaluatorul poate modifica raportul de evaluare daci se ajunge la un punct de vedere
comun)". D-l primar a convenit acordarea calificativului de foarte brne pentru performantele
profesionale ale secretarului Comunei Jefchea, Tn anul 2016, situalie Tn care nu am mai
avut nici un comentariu de consemnat.
Avdnd Tn vedere epuizarea problemelor inscrise in ordinea de zi, pregedintele de
gedinfi declari gedinta Tnchisi.
Pregedinte de gedintl,
Monenciu Livia-Floare

Secretar,
Bront Florian

