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                                     ROMÂNIA - JUDEŢUL   ARAD 

CONSILIUL LOCAL AL  ORAŞULUI  CHIŞINEU – CRIŞ 
Chişineu – Criş str.Înfrăţirii nr.97 Cod 315100 ;Tel.0257-350098; Fax 0257-350059 

e-mail : primariachcris@yahoo.com 
 

 
                     PROCES-VERBAL 
 

 Încheiată la data de 27 mai 2021, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului 
Local Chişineu –Criş, convocată prin Dispoziţia Primarului Orașului Chișineu-Criș  

La şedinţă sunt prezenţi 12 consilieri locali din totalul de 15 consilieri locali 
în funcție. 
 La şedinţă participă, Secretarul general, dl. Gale Ambrosie, d-na Cladovan, 
Primarul și Viceprimarul Orașului fiind într-o delegație la București. 

D-șoara Secretar General în deschiderea ședinței menționează că mandatul 
de președinte de ședință al d-lui Biro a expirat, rugând consilierii să facă 
propuneri pentru desemnarea unui nou președinte de ședință, pt. următoarele 
trei luni 

Dl. Mihalache îl propune pe dl. Teodor Torsan 
Nu sunt formulate alte propuneri, se supune la vot: 
- 11 voturi și o abținere(d-na Moca) 

SE  ADOPTĂ  HOTĂRÂREA NR. 64/2021 
 

Dl. Torsan preia conducerea ședinței, declară deschise lucrările şedinţei 
ordinare și prezintă ordinea de zi: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii conturilor de execuție a 
veniturilor și cheltuielilor bugetului local al Orașului Chișineu-Criș pe anul 
2020 – initiator Primarul Orașului Chișineu-Criș, dl. Florin Flavius Chereji 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea menținerii la nivelul anului 2020 a 
prețurilor, tarifelor și taxelor de piață percepute în anul 2021  – initiator 
Primarul Orașului Chișineu-Criș, dl. Florin Flavius Chereji 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea încetării Contractului de închiriere 
pentru locuințe ANL nr. 1604 din 23.02.2011, titular Popa Lucreția, prin 
acordul de voință al părților - initiator Primarul Orașului Chișineu-Criș, dl. 
Florin Flavius Chereji 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unor suprafețe de pajiști 
aflate în proprietatea privată a Orașului Chișineu Criș - - initiator Primarul 
Orașului Chișineu-Criș, dl. Florin Flavius Chereji 
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5. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii dreptului de folosință cu 
titlu de concesiune asupra terenului situat în orașul Chișineu-Criș, str. 
Nicolae Iorga, nr. 48, înscris în C.F. nr. 301783 Chișineu-Criș, în favoarea 
lui Codreanu Ada-Maria, dobânditor al dreptului dreptului de proprietate 
asupra construcțiilor notate sub A.1.1 nr. cad./nr. top 301783-C1 - inițiator 
Primarul Orașului Chișineu-Criș, dl. Florin Flavius Chereji 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii dreptului de folosință cu 
titlu de concesiune asupra terenului situat în orașul Chișineu-Criș, str. Ilie 
Măduța, nr. 6, înscris în C.F. nr. 301048 Chișineu-Criș, în favoarea lui 
Petran Paul, dobânditor al dreptului dreptului de proprietate asupra 
construcțiilor notate sub A.1.1 nr. cad./nr. top 301048-C1 - inițiator 
Primarul Orașului Chișineu-Criș, dl. Florin Flavius Chereji 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării lucrării „Extindere conductă 
și branșamente gaze naturale presiune redusă”,  beneficiar S.C. INSTAL 
GROUP S.R.L., pe terenul proprietatea Orașului Chișineu-Criș - inițiator 
Primarul Orașului Chișineu-Criș, dl. Florin Flavius Chereji 

8. Proiect de hotârâre privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea 
Titlului de cetățean de onoare al Orașului Chișineu-Criș - inițiator Primarul 
Orașului Chișineu-Criș, dl. Florin Flavius Chereji 

9. Proiect de hotărâre privind conferirea Titlului de „Cetățean de onoare al 
Orașului Chișineu-Criș” doamnului prof. Csanádi János – inițiator dl. 
consilier local Biro Zoltan 

10. Proiect de hotărâre privind conferirea Titlului de „Cetățean de onoare 
al Orașului Chișineu-Criș” doamnei prof. Mătiuț Stela – inițiator dl. consilier 
local Mladin Adrian Marcel 

11. Proiect de hotărâre privind constituirea unei comisii în scopul 
verificării și evaluării activității și a modului de gestionare a bugetului de 
venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv „Crișul” Chișineu-Criș, club sportiv de 
drept public în subordinea Consiliului Local al Orașului Chișineu-Criș – 
inițiator dl. consilier local Mladin Adrian Marcel 

 
Dl. Mladin Adrian Marcel dorește retragerea punctului 11 de pe ordinea de 

zi, susținând că la sport sunt multe de discutat și ar dori să revină cu solicitarea 
într-o altă ședință. 
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Se supune la vot  ordinea de zi cu retragerea punctului 11. 
12 voturi pentru din totalul de 15 consilieri locali în funcție la ședință fiind 
prezenți 12 consilieri locali 
Se adoptă cu 12 voturi pentru din totalul de 15 consilieri locali în funcție, la 
ședință fiind prezenți 12 consilieri locali 

 SE  ADOPTĂ  HOTĂRÂREA NR. 65/2021 
 
D-nul Torsan  – consultă consiliul dacă sunt obiecţii la procesul-verbal de la 

ședinței ordinare din data de 28.04.2021. 
Se supune la vot conţinutul procesului-verbal al şedinţei anterioare. 

- 12 voturi pentru din totalul de 15 consilieri locali în funcție, la ședință fiind 
prezenți 12 consilieri locali 

SE  ADOPTĂ  HOTĂRÂREA  NR. 66/2021 
 
Dl. Torsan – trecem la ordinea de zi 
Se trece la punctul 1 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind 
aprobarea încheierii conturilor de execuție a veniturilor și cheltuielilor 
bugetului local al Orașului Chișineu-Criș pe anul 2020 – initiator 
Primarul Orașului Chișineu-Criș, dl. Florin Flavius Chereji  
Dl. Torsan – prezintă proiectul de hotărâre și dă cuvântul d-nei contabil 

- Avem raportul de specialitate al compartimentului contabilitate 
D-na Cladovan – așa cum aveți și dumneavoastră în materialele prezentate, în 
baza legii finanțelor publice 273 actualizată, în fiecare an se aprobă conturile de 
execuție pe anul anterior la data de 31 mai. Avem în față o sintetizare pe total 
venituri pe cele 3 surse. Aveți anexate situațiile finnaciare care sunt întocmite și 
depuse la DGFP la Serviciul Buget Arad, bugetul inițial și rectificat. La venituri, pe 
surse, avem o diferență destul de mare 42.02.65. - 7.384.000 lei venituri-
cheltuieli la finanțarea programului national de dezvoltare locală, reabilitare Uzina 
de apă și rețele din Chișineu-Criș, diferența rezultă din faptul că nu au fost 
solicitați, pentru că nu au fost executate lucrări. La un alt capitol privind 
Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale din orașul Chișineu-Criș, 
avem o diferență de 1.011.128 lei, deoarece nu au fost executate lucrările. La 
capitolul 04.02.01, diferența destul de mare la cotele defalcate din impozitul pe 
venit, suma stabilita a fost de 14.000.030 lei din care s-a încasat suma de 
10.336.0061 lei. Din cauza pandemiei au fost reduse salariile și din cauza asta se 
înregistreză o diferență atât de mare. 
La capitolul cheltuieli sunt întocmite situațiile financiare și detaliate toate 
veniturile și cheltuielile efectuate. Pe total an 2020, excedentul pe sursa A este 
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de 3.843.102,16 lei, iar pe sursa E 97.913.000,90 lei. Sursa A la bugetul  din 
2020 execdent 682.437 lei și un excedent din anii precedenți în sumă de 
3.160.665 lei. 
Nu au fost plăți neaprobate în Consiliul Local. 
Dl. Adoc. Totul este destul de detaliat. 
Dl. Torsan – daca sunt întrebări 
Dl. Dumitraș – din expunerea d-nei contabil, întradevăr, acum poate e tardivă 
treaba pentru noi, dar consider că s-au depus,  respectând Legea nr. 273 art. 42, 
art. 3, art. 54, ceea ce ne-a spus include transparența, nu știu bugetarii când 
depun rapoartele, considerând că sunt toate rezultatele și indicatorii, graficele de 
finanțare, descrierea proiectelor dacă au fost, aș avea o întrebare. În cadrul unor 
discuții am avut ceva situații de notificare pentru cei care au fost la Clubul 
Sportiv handbal, daca ne puteți spune ceva despre sumele care trebuie plătite 
fetelor? 
D-na Cladovan –  azi a venit una de la crespondență. 
D-șoara Secretar general - sunt hotărâri ale comisiei de memorii și sunt și alte 
solicitări sau somații de plată din partea unor prestatori de servicii. 
D-na Cladovan – aceste sume ale prestatorilor sunt prinse la în situațiile 
financiare ca și datorii la furnizori. 
Dl. Dumitraș – informativ, am fost dați în judecată, noi consiliul sau sportul și au 
câștigat ceva sume, drepturile de contract, puteți să ne informați cu ce sume?  
D-șoara Secretar general – nuîn judecată, ci la comisia de memorii care are 
competența să soluționeze aceste memorii, pe baza contractelor încheiate cu 
fetele și care au încetat cu data de 01.01.2021, așa cum s-a notificat către 
Federația de Handbal. Știți că noi am comunicat retragerea secției de handbal din 
Liga Florilor. Noi doream o încetare bilaterală, amiabila, dar s-a facut o încetare 
unilaterală, cu data de 01.01.2021, deoarece unele aveau contract cu valabilitate 
până la data de 01.06.2021. Sunt indemizații sportive. 
Dl. Adoc – acolo s-a greșit, e altă discuție, vorbim de execuția bugetară. 
Dl. Dumitraș – Dacă ni se poate face un raport de către dumneavoastră și cu 
situația aceasta financiară, ce mai avem de plătit? 
D-șoara Secretar General – Da, se poate face acest raport, fără dicuții, vorbim 
despre sume până la data de 31.12.2020. 
Dl. Mladin – De aceea vreau să inițeiz această discuție despre sport, să vedem 
toate problemele care sunt, pentru ca nu s-au rezolvat și sper ca la următoarea 
ședință ca toată lumea să fie de accord să se facă această comisie.  
Dl. Torsan – mulțumim, dacă mai sunt alte intervenții sau întrebări, legat de 
execuția bugetară? 
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– supun la vot proiectul de hotărâre în forma supusă aprobării. Cine este pentru? 
Proiectul de hotărâre în ansamblu – 12 voturi pentru din totalul de 15 consilieri 
locali în funcție, la ședință fiind prezenți 12 consilieri locali 

SE  ADOPTĂ  HOTĂRÂREA  NR. 67/2021 
 
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind 
aprobarea menținerii la nivelul anului 2020 a prețurilor, tarifelor și 
taxelor de piață percepute în anul 2021  – initiator Primarul Orașului 
Chișineu-Criș, dl. Florin Flavius Chereji 

Dl. Torsan – prezintă proiectul de hotărâre 
D-na Scorțe  – discutam și la ședința pe comisii, faptul că executivul propune 
menținerea acestor prețuri la nivelul anului 2020, de fapt și al anilor precedenți 
pentru că nu au fot modificate, ținând cont, în special de gradul de afectare a 
micilor comercianță a producătorilor agricoli din cauza pandemiei, ținând cont de 
faptul că am reușit o reorganizare a pieței, în sensul creeării pieței mixte de pa 
str. Dragoș-Vodă și a menținerii pieței agroalimentare din Piața Avram Iancu, cu 
o mai bună organizare privind locurile din piață și a comercianților care pot să le 
ocupe. Dl. Gale dacă apreciați că se impun lămuriri? 
Dl. Torsan – avem aici și Raportul de specialitate al d-lui Gale 
Dl. Adoc – eu salut faptul că se merge pe aceleași prețuri întrucât viața 
țăraanului este așa cum este, vreau să știu exact dacă aceleași înlesniri se aplică 
pt. locuitorii din Chișineu-Criș și Nădab sau și pentru ceilalți. 
Dl. Gale. – dacă aveți ceva să ma întrebați vă stau la dispoziție, referitoare la  
încasări sau altceva. 
Dl. Mladin – spuneți-ne încasările pe primul trimestru. 
Dl. Gale - pe primul trimestru au fost încasări în sumă de 33.870 lei pe primele 3 
luni, iar pe următoarea luna jumate au fost mai puține înca sari datorită faptului 
că incidența cazurilor de infectare cu virusul SARS_COV2 a fost mare, 14.800 lei. 
Dl. Adoc – E bine. 
Sl. Gale – sperăm ca până la sfârșitul anului să trecem de 100.000 – 120.000 lei, 
depinde și de pandemie. 
Dl. Torsan – dacă nu mai sunt intervenții supun la vot pentru acordul de 
principiu. Cine este pentru? 
12 voturi pentru din totalul de 15 consilieri locali în funcție, la ședință fiind 
prezenți 12 consilieri locali 

SE  ADOPTĂ  HOTĂRÂREA  NR. 68/2021 
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Se trece la punctul 3 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind 
aprobarea încetării Contractului de închiriere pentru locuințe ANL nr. 
1604 din 23.02.2011, titular Popa Lucreția, prin acordul de voință al 
părților - initiator Primarul Orașului Chișineu-Criș, dl. Florin Flavius 
Chereji 
Dl. Torsan – prezintă proiectul de hotărâre 
D-ra Secretar General – s-a primit o solicitare din partea d-nei Popa Lucreția 
pentru a înceta acest contract prin acordul părților, întrucât dumneaei a dobândit 
în proprietate o locuință și ca atare apreciem că se impune încheierea unui act 
adițional prin care acest contract să fie încheiat. 
Dl. Torsan – da avem și cererea d-nei Popa . 
Dl. Torsan – supun la vot proiectul de hotărâre în forma supusă aprobării. Cine 
este pentru? 
Proiectul de hotărâre în ansamblu – 12 voturi pentru din totalul de 15 consilieri 
locali în funcție, la ședință fiind prezenți 12 consilieri locali 

SE  ADOPTĂ  HOTĂRÂREA  NR. 69/2021 
 
Se trece la punctul 4 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind 
aprobarea închirierii unor suprafețe de pajiști aflate în proprietatea 
privată a Orașului Chișineu Criș - initiator Primarul Orașului Chișineu-
Criș, dl. Florin Flavius Chereji 
Dl. Torsan – prezintă proiectul de hotărâre 
D-na Scorțe – față de solicitările formulate în luna martie a acestui an, de 
modificare a contractelor de închiriere a pajiștii, prin renunțarea la suprafețe de 
către unii fermieri și acordarea acelor suprafețe celor care au formulat cereri noi. 
Am primit 5 solicitări în aceste 2 luni de la fermieri locali. Având în vedere că 
există suprafața necesara pe care aceștia să își poată desfășura activitatea și 
care să poată fi închiriată în temeiul Ordonanței nr. 34 , propunem ca aceste 
suprafețe de pajiști să fie acordate prin închiriere crescătorilor de animale. 
Dl. Torsan – avem și referatul compartimentului agricol, cererile și comisia de 
urbanism a dat aviz favorabil, dacă mai sunt alte întrebări, intervenții 
-supun la vot proiectul de hotărâre în forma supusă aprobării. Cine este pentru? 
Proiectul de hotărâre în ansamblu – 12 voturi pentru din totalul de 15 consilieri 
locali în funcție, la ședință fiind prezenți 12 consilieri locali 

SE  ADOPTĂ  HOTĂRÂREA  NR. 70/2021 
 
Se trece la punctul 5 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind privind 
aprobarea transmiterii dreptului de folosință cu titlu de concesiune 
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asupra terenului situat în orașul Chișineu-Criș, str. Nicolae Iorga, nr. 
48, înscris în C.F. nr. 301783 Chișineu-Criș, în favoarea lui Codreanu 
Ada-Maria, dobânditor al dreptului dreptului de proprietate asupra 
construcțiilor notate sub A.1.1 nr. cad./nr. top 301783-C1 - inițiator 
Primarul Orașului Chișineu-Criș, dl. Florin Flavius Chereji 
Dl. Torsan – prezintă proiectul de hotărâre 
D-n Scorțe – Este o procedură instituită prin prevederile Legii 50 din 1991 care 
prevede ca proprietarului unor constructii , construite asupra unui teren cu titlul 
de locuință să ii fie concesionat terenul aferent acesteia, în situația de față 
terenul i-a fost concesionat d-nei Codreanu în temeiul contractului de concesiune 
din anul 1997, d-na a decedat, iar prin succesiune, fiica acesteia Codreanu Ada-
Maria, dobândește dreptul de proprietate asupra construcțiilor, iar noi am primit 
o solicitare de transmitere a concesiunii ca urmare a dobândirii dreptului de 
proprietate a construcțiilor. Se încheie un nou contract de concesiune. Iar 
redevența se transmite noului titular. 
Dl. Torsan - supun la vot proiectul de hotărâre în forma supusă aprobării 
Proiectul de hotărâre în ansamblu – 12 voturi pentru din totalul de 15 consilieri 
locali în funcție, la ședință fiind prezenți 12 consilieri locali 

SE  ADOPTĂ  HOTĂRÂREA  NR. 71/2021 
 
Se trece la punctul 6 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind 
aprobarea transmiterii dreptului de folosință cu titlu de concesiune 
asupra terenului situat în orașul Chișineu-Criș, str. Ilie Măduța, nr. 6, 
înscris în C.F. nr. 301048 Chișineu-Criș, în favoarea lui Petran Paul, 
dobânditor al dreptului dreptului de proprietate asupra construcțiilor 
notate sub A.1.1 nr. cad./nr. top 301048-C1 - inițiator Primarul 
Orașului Chișineu-Criș, dl. Florin Flavius Chereji 
Dl. Torsan– prezintă proiectul de hotărâre 
D-na Scorțe – Este o situație similară, dreptul de proprietate a fost dobândit prin 
sentință rămasă definitivă, așa cum reiese din materialele pe care le aveți în fața 
d-voastră. Actualul proprietar al contrucțiilor este Petran Paul care și-a dobîndit 
dreptul de proprietate prin sentință pentru că inițial ăncheiase un contract sub 
semnătură privată cu proprietarii construcțiilor, cei care au avut autorizatia de 
construire. Pentru că nu au încheiat un act autentic dl. Petran s-a adresat 
instanței a obținut dreptul de proprietate asupra acestor construcții fie că s-ar 
încheia, conform dispozitivului sentinței, un contract în formă autentică notarial, 
dacă nu această hotărăre ține loc de act autentic și se poate face transferul 
dreptului de folosință al terenului prin concesiune. 
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Dl. Torsan – avem raport de specialitate, avem sentința atașată, cererea d-lui 
Petran 
- supun la vot proiectul de hotărâre în forma supusă aprobării 
Proiectul de hotărâre în ansamblu – 12 voturi pentru din totalul de 15 consilieri 
locali în funcție, la ședință fiind prezenți 12 consilieri locali 

SE  ADOPTĂ  HOTĂRÂREA  NR. 72/2021 
 
Se trece la punctul 7 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind 
aprobarea realizării lucrării „Extindere conductă și branșamente gaze 
naturale presiune redusă”,  beneficiar S.C. INSTAL GROUP S.R.L., pe 
terenul proprietatea Orașului Chișineu-Criș - inițiator Primarul Orașului 
Chișineu-Criș, dl. Florin Flavius Chereji 
Dl. Torsan – prezintă proiectul de hotărâre 
Dna. Scorțe – este o lucrare de extindere a rețelei de gaze naturale aferentă str. 
Veliciu, prin proiectul de hotărâre supus aprobării, am stabilit ca obligații, 
respectarea prevederilor din autorizația de construire, sub sacnțiunea retragerii 
acestui acord, dat fiind faptul că este lucrare pe domeniul public, consiliul local în 
caliate de reprezentant al Orașului Chișineu-Criș, emite sau nu acest acord în 
funcție de oportunitate 
Dl. Torsan – avem raportul de la urbanism, dacă aveți întrebări 
Dl. Adoc. – aș dori ca execuția acestor lucrări să fie urmărită de tehnicianul de la 
primărie,  astfel încât acest constructor să redea strada exact în condițiile în care 
a fost predată, fiindcă ne trezim după execuție că nu sunt arterele refăcute, 
șanțurile, ca atare să fie urmărit, chiar dacă au diriginte de șantier, acesta nu 
este al nostru, să urmărească trasarea pământului după ce au fost făcute 
săpăturile 
Dl .Torsan – dacă mai sunt întrebări 
Dl. Dumitraș – dacă ne mai lămuriți odată cu racordul, erau discuții să  plătescă 
racordurile de la conducta de gaz până la casă, auzeam că nu trebuie plătite, 
care e legea, normal? 
D-na Scorțe – pe tehnic lămurită nu sunt nici eu  
D-na Moca – la extinderi de rețea, acolo trebuie plătit și este o limită de 5 ani 
pentru proprietarul care face pe banii lui extinderea de rețea primește banii 
înapoi 
D-na Scorțe – în principiu așa este, se rambursează în termen de 5 ani, ce 
garanții sunt că prevederile legale care sunt în vigoare la momentul de față vor fi 
și peste 5 ani, nu știm, dar în momentul acesta așa este 
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Dl. Torsan – supun la vot proiectul de hotărâre în forma propusă, Cine este 
pentru? 
Proiectul de hotărâre în ansamblu – 12 voturi pentru din totalul de 15 consilieri 
locali în funcție, la ședință fiind prezenți 12 consilieri locali 

SE  ADOPTĂ  HOTĂRÂREA  NR. 73/2021 
 
Se trece la punctul 8 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind 
aprobarea Regulamentului pentru acordarea Titlului de cetățean de 
onoare al Orașului Chișineu-Criș - inițiator Primarul Orașului Chișineu-
Criș, dl. Florin Flavius Chereji  
 
Dl. Torsan – prezintă proiectul de hotărâre 
D-na- Scorțe – aici eram datoare, vizavi de eventuale facilități fiscale care pot 
sau nu pot fi acordate beneficiarilor acestor distincții, regulamentul impune, sau 
propune de fapt ca facilități, o serie de reglementări prevăzute în norme juiridice 
existente, se înțelege de aici că ar putea fi considerate facilități fiscale și acelea 
de la scutirea taxelor și impozitelor locale, în condițiile în care acestea ar fi 
prevăzute în codul fiscal, nu sunt regelmentate în mod expres în codul fiscal, nu 
sunt reglemnetate nici ca putând fi acordate, nici interzise 
Ca și apreciere personală și din discuțiile pe care le-am purtat cu colegi, este de 
evitat o asemenea regelmentare prin aprobarea unui regulament în consiliul local 
în condițiile în care nu este strict reglementată de o normă juridică 
Dl. Torsan -  dacă aveți întrebări 
Dl. Sătmărean – mă uitam aici pe proiect și am observat că u există avizul de 
legalitate pe acest proiect de hotărâre 
D-na Scorțe – da, dl. Sătmărean având în vedere că eu am redactat proiectul 
acela de hotărâre, credeți-mă că îmi pun și semnătura pe el 
Dl. Torsan – supun la vot proiectul de hotărâre în forma propusă, Cine este 
pentru? 
Proiectul de hotărâre în ansamblu – 12 voturi pentru din totalul de 15 consilieri 
locali în funcție la ședință fiind prezenți 12 consilieri locali 

SE  ADOPTĂ  HOTĂRÂREA  NR. 74/2021 
 
Se trece la punctul 9 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind 
conferirea Titlului de „Cetățean de onoare al Orașului Chișineu-Criș” 
doamnului prof. Csanádi János – inițiator dl. consilier local Biro Zoltan 
Dl. Torsan – prezintă proiectul de hotărâre 
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D-na Scorțe – în susținerea proiectului de hotărâre, în materialele atașate, 
observați activitatea d-lui profesor și motivele care au condus la conferirea titlului 
de ,, Cetățean de onoare al Orașului Chișineu-Crișˮ, susținută de d-na Sime Judit 
actualmente profesor în cadrul Scolii Gimnaziale Pădureni și binențeles de către 
inițiator dl. consilier local Biro Zoltan 
Dl. Torsan - supun la vot proiectul de hotărâre în forma supusă aprobării 
Proiectul de hotărâre în ansamblu – 12 voturi pentru din totalul de 15 consilieri 
locali în funcție, la ședință fiind prezenți 12 consilieri locali 

SE  ADOPTĂ  HOTĂRÂREA  NR. 75/2021 
 
Se trece la punctul 10 al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind 
conferirea Titlului de „Cetățean de onoare al Orașului Chișineu-Criș” 
doamnei prof. Mătiuț Stela – inițiator dl. consilier local Mladin Adrian 
Marcel 
Dl. Torsan – prezintă proiectul de hotărâre 
D-na Scorțe – la fel o să iau cuvântul ca și la punctul anterior, chiar dacă 
inițiatorul este în sală de data aceasta, cunoaștem cu toții și activitatea d-nei 
Stela Mătiuț atât în calitate de profesor, cât și în calitate de publicist, lucrările pe 
care le-a elaborate și le-a publicat cu privire la orașul nostru, Monografia Orașului 
Chișineu-Criș cred că sunt edificatoare 
Dl. Adoc – îndreptățește 
Dl. Mladin – îndreptățește clar 
Dl. Torsan – dacă sunt intervenți 
Dl. Dumitraș – aici cred că sunt îndreptățit să aprecez ceea ce dl. Mladin 
întradevăr îndreptățește acordarea acestui titlu, a fost un profesor și cred că 
rămâne un profesor pe care îl vom remarca. Îi doresc multă sănătate și să ne 
reprezinte cât Dumnezeu îi mai dă putere. 
D-na Moca – suntem în asentimentul dumneavoastră 
Dl. Torsan - supun la vot proiectul de hotărâre în forma supusă aprobării 
Proiectul de hotărâre în ansamblu – 12 voturi pentru din totalul de 15 consilieri 
locali în funcție, la ședință fiind prezenți 12 consilieri locali 

SE  ADOPTĂ  HOTĂRÂREA  NR. 76/2021 
 
 

Se trece la punctul Diverse al ordinii de zi: 
1.Dl. Torsan – vroiam să spun și eu că sâmbătă avem un concurs de tenis de 
masa cu copii, care învață tenis de masa. Sâmbătă la ora 16 vor avea un 
concurs, vă așteptăm pe toți. 
Dl. Adoc – Cu cine? Trebuie să fie 2 echipe la un concurs 
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D-na Moca – din Arad, este primul lor concurs, este mai degrabă o tatonare a 
echipelor, nu am vrut să intrăm direct în verba tumultoasă și așa au decis 
profesorii, să vină și de la Arad câțiva copii, plus că având în vedere că e și 
pandemie, trebuie să se respecte câteva reguli, restricții și nu putem vorbii 
despre o agomerare foarte mare. 
Dl. Adoc – să se facă un concurs de selecții dacă toți vorbim de elită și de 
pluton.Să se stabilească 10 care să facă performanță, iar restul sport de masa 
D-na Moca – exact cum am spus și la comisii trebuie sa ne ocupăm de câțiva, 4-
5-6 și să le acordăm mai multă atenție, mă rog, având în vedere că profesorii au 
și cerut un sprijin, dar asta mai râmăne de discutat între noi. Vă așteptăm 
sâmbătă să mergem să îi susținem. 
 
2.D-na Scorțe – ce vroiam să întreb sau să clarificăm de fapt, în luna decembrie 
a anului precedent s-a aprobat prin Hotărâre de Consiliu Local tabloul taxelor și 
impozitelor locale, care cuprinde inclusiv și anumite taxe speciale percepute 
pentru serviciile primăriei, am înțeles că există din partea unora din consilierii 
locali, o inițiativă de a modifica această hotărâre în sensul de a introduce noi taxe 
speciale pentru oficierea căsătoriilor. Că Primarul sau Secretarul ar treui să 
perceapă o taxă pentru oficierea acestor căsătorii.  
Dl. Adoc – din contra trebuie stimulați. 
D-na Scorțe - Dacă informația este eronată, vă rog să clarificați? Dacă apreciați 
ca este oportun? 
D-na Moca- dar nu știu cine… 
D-na Scorțe – Dl. Sătmărean am înțeles că ar fi susținut acest lucru 
Dl. Sâtmărean – Eu, nu. 
D-na Scorțe – Înseamnă că este eronată informația. 
Dl. Adoc –Sunt zvonuri 
 
Dl.Torsan – dacă mai aveți întrebări la diverse sau altceva 
 
3.Dl. Dumitraș – nu la diverse, am mai ridicat odată problema, referitor la 
cimitire, dacă este oportun să avem un birou sau un serviciu de administrare a 
cimitirelor, pe lângă faptul acesta nu știu cine se ocupă, sau dacă noi trebuie să 
ne ocupă de parcul eroilor care e în cimitir, e plin de pomișori, neîngrijit, lumea 
aruncă gunoaie, ar trebui urmărit. 
D-na Scorțe – întradevăr delicată discuția, mai ales că ea primează din martie 
2020, de când Parohia Ortodoxă 1 a formulat o solicitare către primărie prin care 
renunța la administrarea cimitirului, la momentul respectiv. În formula în care era 
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consiliul local nu s-a adoptat o hotărâre prin care să se retragă această hotârâre, 
drept conferit de consiliul local printr-o hotărâre, așa că administrarea cimitirelor 
în mometul de față este haotică. În ceea ce privește curățenia administrează 
primărie, pentru că primăria s-a implicat în sensul acesta, este și un haos în ceea 
ce privește ocuparea locurilor de veci pentru că nici parohia nu mai știe în ce 
situație se alocă, așa că da, ar trebui reglementată situația și înființarea unui 
serviciu de administrarea cimitirelor în subordinea Consiliului Local, s-ar face prin 
suplimentarea numărului de posture în prezent aprobat la o limită de 84. 
Creearea unui serviciu cu personalitate juridică ar eradica situația aceasta, dar ar 
fi oportun să fie creat și alte atribuții nu doar pentru cimitire. Va trebui 
reglementată la nivelul întregului oraș. 
Dl. Dumitraș – deci să facem un proiect de hotărâre în acest scop 
D-na Scorțe – ba chiar o discuție cu reprezentanții fiecărui cult, este edificator să 
vedem punctul de vedere al fiecărui cult și în momentul în care ne expun cum 
văd și ei, modul de administrare a locurilor de veci, nu ne putem rezuma doar la 
curățenie, ci și la evidența locurilor de veci. Această evidență merge mână în 
mână cu evidențele din registrele de stare civilă. 
D-na Moca – nu putem solicita ajutor de la asistența social? 
D-na Scorțe. – cunoașteți că cel puțin în ultimele luni s-a făcut curățenie în 
cimitire, avem și acele locuri unde se depozitează deșeuri și cu cei de la ajutorul 
social. 
D-na Moca – să luăm o hotărâre cât mai repede. 
Dl. Dumitraș – să urmăresscă cineva curățenia. 
D-na Moca – să fie montate niște camere în cimitir. 
 
4. Dl- Sătmărean – în legătură cu str. Teilor, voiam să îl întreb pe dl. Primar, 
când va fi adusă la forma inițială, pt. că acolo au lucrat 2 firme 
D-na Scorțe – prima societate ne-a lăsat într-o situație extreme de dificilă, chiar 
în vara anului trecut, invocând diverse motive. Societatea noua a rezolvat tehnic 
problema, contractul este încă în vigoare, deoarece trebuie să aducă strada la 
forma inițială. 
Dl. Adoc – nu se respectă tehnologia 
D-na Moca – dacă nu se respectă prevederile în vigoare ne putem întreba 
împotriva lor. 
 
5. Dl. Mladin – am înțeles că nu mai este electrician la primărie, sunt mai multe 
sesizări, nu ard becurile pe străzi. 
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D-na Scorțe – există un contract de mentenață pentru iliminatul public, 
obligatoriu prin ANRSC 
Dl. Mladin – la câte sesizări vin să înlocuiască becurile 
 
6. D-na Moca – La Nădab se plâng oamenii că sunt foarte mulți câini 
D-na Scorțe - nu ca și justificare, de câte ori contactăm firma care îi adună, a 
doua zi sunt la fel de mulți. 
 
 7. Dl. Lasc – când va avea loc o acțiune de dezinsecție a țânțarilor, am înțeles că 
ar fi eficient ca acțiunea să se desfășoare în același timp și în localitățile din jur. 
D-na Scorțe – suntem în procedura de achiziționare a serviciilor de dezinfecție, 
dezinsecție, deratizare, se vor face doua acțiuni, la date diferite, atât avio cât și 
terestru 
Dl. Dumitraș – să fie urmărite bălțile și livezile 
 
8. Dl. Mladin – la Compania de apă am înțeles că luna trecută nu au primit 
bonurile de masa. 
D-na Scorțe – o să verificăm dacă la începutul lunii iunie se primesc tichetele 
aferente lunii mai  
 
9. Dl. Mladin Florian – S-a tot discutat de modificarea organigramei și înființarea 
unui departament de accesare a fondurilor europene, avem deficit de personal, 
s-a discutat acum și problema întreținerii spațiilor verzi din zonele cu bălți, și 
dacă nu cosim înainte dezinsecția nu va avea eficiență. 
D-na Scorțe – vă spuneam și în ședința trecută că sunt mai multe aspect de care 
trebuie ținut cont la modificarea organigramei, se dorește și creearea unui 
serviciu, dacă e oportun, pentru administrarea orașului, pentru fonduri europene 
și pentru asistență social, cu încadrarea în numărul de posturi aprobat, vă 
spuneam atunci că preconizăm ca pe jumătatea anului să o putem prezenta ca 
proiect, asta ar însemna luna viitoare. 
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