JUDETUL BIHOR

coMUNA TETCHEA
CONSILIUL LOCAL

PROCES.VERBAL

lncheiat astdzi 08.03.2017 cu ocazia gedinlei ordinare a Consiliului local
Jetchea convocatd prin Dispozifia primarului comuneiJefchea nr. 98 din 02.03.2
in urma semndrii registrului de evidenld gi efectu-arii apetului, din totalul de
in funcfie, sunt prezenti 12 consilieri. Lipsegte d-l viceprimar Geczi loan fiind
Centrul zonal pentru apdrare civild Cluj-Napoca, instruire.
Pregedinte de gedinfi este d-na consilier Monenciu Livia-Floare conform
din 09.01 .2017.
D-na pregedinte de gedintd consultd membrii consiliului local in legdturd
verbal al gedinlei ordinare din luna anterioard, respectiv din data de 16.02.2017.
Nu sunt inscrieri la cuvAnt sau obiec[ii privind procesul verbal al
consilier Monenciu Livia-Floare propune supunerea la vot a procesul verbal
anterioare, respectiv gedinfa ordinard din data de 16.02.2017, care se aprobd
Pentru" (u nan im itate). Se ad optd HotdrArea nr. 24108.03.2017
D-na Monenciu Livia-Floare face cunoscutd ordinea de zi astfel cum a
invitafiile de participare la gedin{i:
1. Proiect de hotdrAre privind aprobarea indicatorilor
obiectivul de investitie "Modernizare drumuri in Comuna Jefchea, L=8,33 km" gi
Programul National de Dezvoltare Locald,
2. Proiect de hotdrAre privind aprobarea indicatorilor teh
obiectivul de investitie "$an[uri 9i podete in Comuna Jefchea, judeful Bihor" 9i
Programul National de Dezvoltare LocalS,
3. Proiect de hotdrAre privind aprobarea indicatorilor
obiectivul de investitie "Modernizare iluminat public stradal Tn Comuna Jelchea"
in Programul National de Dezvoltare Locald,
4. Proiect de hotdrAre privind crearea unui post cu activitate permanentd
organizare a lucririlor consiliului local, precum gi pentru solulionarea altor
activitatea sa.
D-na pregedinte de gedintd consulti consiliul local despre ordinea de zi.
propuneri sau obieclii cu privire la ordinea de zi. D-na Monenciu Livia-Floa
supunerea la vot a ordinii de zi astfel cum a fost prezentat6.. Este aprobatd Tn
voturi. Se adoptd HotdrArea nr. 25108.03.2017.
D-na pregedinte de gedinfd propune consiliului local sd se treacd la
punctelor inscrise pe ordinea de zi.
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3!l km" gi
inscrierea in Programul Nalional de Dezvoltare Locald"
D-l primar prezintd Raportul expunere de motive gi proiectur de
privind
aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investifie "Modernizi
drumuri
in Comuna Jetchea, L=8,33 km" giinscrierea Tn Programul Nafional de Dezvoltare Locald,.
Se Tnscrie la cuvdnt d-li consilier Banc Vasile.
D-l Banc Vasile:
soliciti informatii in legdturd cu executarea lucririlor pe dru
HotarVdrciorog. (d-l primar: pebaza unei comenzi s-au executat lucrdri de repara{ii,
pldtit doar
lucrdrile executate cu excavatorul, cimentul gi podefele au fost achizitionate prin S
fnterveine d-l consilier Cazan Florin-Aurel: - au fost necesare executa
acestor
lucrdriin regim de urgenfE Tn zona respectivd deoarece apa pluviali se scurgea
drum.)

-

.

Nu sunt alte discufii. supus la vot proiectut de hotdrilre
eprobarea
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investilie "Modernizare drumuri in
Comuna felchea, L=8,33 km" giinscrierea in Programut Nalional de Dezvoltare
" este
aprobat in unanimitate de voturi. se adoptd Hotirarea nr. zoioa.o3.2017
Pu.nctul nr. 2, Proiect de hotdrdre pivind aprobarea indicatoritor
pentru obiectivul de ilyestilie "ganluri gi podele in comuna
Bihof' gi
felchea,
inscierea
.

in Programul Nalionalde Dezvottare Locatd.

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

hoti

privind

aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul d-e investilie "$an(uri
podete in
comuna Jefchea, judeful Bihor" gi inscrierea in programul Nalionai de
re Locald.
Precizeazd cd este vorba de 20 km de ganluri gi 11oo podefe.
Se inscrie la cuvdnt d-li consilier Banc Vasile.
D-l Banc Vasile:
- se intereseazd de proiectul acestor investilii. (d_l p
nu existd
proiect, s-a depus doar cerere de finan[are a proiectului, in caz de acceptare c
ielile de
proiectare sunt eligibile gise finanfeazi prin pNDL.)
Nu sunt alte discufii. Supus la vot Proiectul de hotdrdre privind aprobarea inclicatorilor
tehnico-economici pentru obiectivut de investilie ,'$anluri gi 'podele in
felchea,
iudSul Bihor" gi inscr'erea in Progran'tut Na{ionat- de- Deivoltare Locald este aprobat in
unanimitate de voturi. se adoptd Hotdrarea nr.27109.03.2017.
Punctul nr. 3. Proiect de hotdr1re privind aprobarea indicatorilor tehn1
pentru obiectivul de investilie "Modemizare iluminat public stradal in Comuna
inscrierea in Programul Nalionalde Dezvoltare Locatd.
D-l primar prezintd Raportul expunere de motive gi proiectul de
privind
aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul d-e investilie "Modern rer iluminat
public stradalin Comuna Jelchea" giinscrierea in programul Nationai de
re Locald.
D-l primar precizeazd cd un numir de 400 bucd[i ldmpi pentru iluminat
stradal
din satele comunei vor fi inlocuite. Se vor achizitiona iampi'cu LED-uricare au n consum
foarte mic.
Nu sunt discufii. Supus la vot Froiectul de hotdrdre privind aprobarea
tehnico-economici pentru obiectivul de investilie "Modemizare iluminat
sllradal in
Comuna fe[chea" gi inscn'erea in Pro,qramul Nalionat de Dezvottare Locatd
aprobat in
unanimitate de voturi. se adopti Hotirarea nr. 28l0g.03.2017.
altor

D-l primar prezintd Raportul -- expunere de motive gi proiectul deh
privind
crearea unui post cu activitate permanentd pentru buna organizare a lucrd
consiliului
local, precum gi pentru solutionarea altcr aspecte din activitatea sa.
secretarul comunei face precizdri in legdturd cu atribufiile postului.
Nu sunt discu{ii. supus la vot Froiectul de hotdrilre pivind crearea
activitate permanentd pentru buna organizare a lucrdilor consiliului local,
solulionarea altor aspecfe din activitafea sa. Se adopti HotdrArea nr. 2gl08.03.201
Punctul nr. 5. Diverse
Se Tnscriu la cuvdnt d-nii consilieri Bogdan Flore, Urs Vasile, Puie Adrian-C
an, d-na
consilier Monenciu Livia-Floare, d-nii consilieri Chirila Roman gi Banc Vasile.
D-l Bogdan Flore
- revine cu situatia construc[ii]or de locuinte executate fdrd au1
existd o modalitate de ? intra Tn legalitate"
Secretarul comunei reitereazd faptul cd sunt acte normative clare gi
udente
privind disciplina in construcfii gi urbanism - Legea nr.50/1991
Legea
nr.
3ti0t2001,
9i
:

actualizate care trebuiesc respectate de cdtre autoritdlile publice cu atribu[ii in domeniu, Tn
caz contrar, sunt aplicabile sanctiuni. Ca exemplu pot fi sancfionate, Tn -conr le actelor

normative mentionate:
initierea 9i aprobarea documentaliilor de urbanism care au ca
legalitate a unor construclii care nu au autorizalie de construire sau nu re!
autorizafiei de construire,
-avizarea gi aprobarea de documentalii de amenajare a teritoriului gi
semnate de alte persoane dec6t cele stobilite prin lege,
aprobarea furnizdrii de utilitSli urbane, ca urmare a executdrii
brangamente gi racorduri la refele pentru construcfii noi neauto rizate,
neorganizarea 9i neexercitarea controlului privind disciplina in
executarea lucrdrilor de construcfii de citre compartimentele abil1ate din
proprlu al consiliilor judetene gi al primdriilor, Tn unitifile lor administrativ-teritori
D-l Bogdan Flore face referire ,er la situalia dfegeurilor de construcfii (
din localitatea Jetchea.
D-l Urs Vasile :
- sunt necesare reparatii la ganlurile drumurilor agricole din
plecare din goseaua principald, pe o lungime de cca 40-50 m., datoritd ploilor
devenit impracticabile.
D-l Puie Adrian-Cristian :
- unele porfiuni din drumu! Subpiatrd-Holcim sunt evidentiate in
unor persoane fizice (d-l primar : sunt aproximativ 4 persoane) ;
- sd se explice cetdtenilor cd taxa de salubritate este stabilitd
poate pldti lunar, trimestrial sau anual, conform opliuniifieciruia
;
- sd se prezimte consiliului local evidenla restanlierilor la plata
taxelor locale ;
- continui furtul lemnelor drn proprietdfile private.
D-na Monenciu Livia-Floare :
- sd se posteze pe pagina de internet a comunei informaliile
salubritate pentru a evita unele opinii nerealiste ;
- terenul de sport al gc.iii din Jetchea trebuie amenajat ;
- constructorul clddirii noi a gcolii Jelchea nu a fdinalizat coresp
lucrdrile (bila de la paratrdznet, sunt geamurisparte, etc.)
D-l Chirila Roman:
- propune ca elevii din comund viziteze muzeul din $anful
municipiul Oradea.
D-l Banc Vasile:
sd fie trimise, prin po;;ti la domiciliul domniei sale, toate d
referitoare la lucrdrile care s-au execlttat la cdminul cultural din satul Subpiatrd;
- solicit informalii despre starea de insolventd a SC Locadin SA J
Comuna Jetchea este unic actioner

-
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-

Av6nd in vedere epuizarea problemelor inscrise in ordinea de

gedinfd declard gedinta inchisi.

Pregedinte de gedinti,
Monenciu Livia-Floare

Secretar,

Bront Florian
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