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JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL
Al COMUNEI
HIDIŞELU DE SUS

PROCES

VERBAL

Încheiat azi, 18.04.2019 în şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Hidişelu de
Sus, convocată de primarul comunei Hidişelu de Sus, dl. Adrian Petroi, la sediul Consiliului
Local, prin Dispoziţia primarului cu nr.83 din 12.04.2019.
La şedinţă participă primarul, secretarul comunei, dna Olah Georgeta - sef birou al
Biroului Financiar Contabil si dl Luncan Gheorghe – consilierul primarului.
Dl Cîmpan Cristian - constatând că la această şedinţă sunt prezenţi 13 consilieri locali,
din totalul de 13 consilieri in functie, declar şedinţa ca fiind legal constituită.
Domnul Tirla Alexandru propune tinerea unui moment de reculegere in cinstea
Armatei Romane.
Se tine momentul de reculegere.
Dl Cîmpan Cristian - Dau cuvantul dlui secretar pentru a citi procesul verbal al
sedintei din data de 25.03.2019.
Se prezintă procesul verbal întocmit în şedinţa din 25 martie 2019.
Dl Cîmpan Cristian – Daca nu sunt obiectiuni cu privire la continutul procesului
verbal, supun la vot.
Nefiind aduse alte completari sau obiectiuni, procesul verbal din 25.03.2019 este
supus aprobarii. Cu 13 voturi „pentru”, conţinutul procesului-verbal a fost aprobat, fara a i se
aduce modificari, adoptandu-se Hotararea cu nr. 21/2019 a Consiliului Local.
Dl Cîmpan Cristian - In continuare va prezint conţinutul ordinii de zi:
1. Proiect de hotarare privind stabilirea numărului de asistenti personali ai persoanelor
cu handicap grav la nivelul comunei Hidiselu de Sus, judetul Bihor – initiator Primar;
2. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul
2019 – initiator Primar;
3. Proiect de hotarare privind stabilirea cuantumului privind acordarea alocaţiei zilnice
de hrană si sumei de bani pentru nevoi personale copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe
educationale speciale scolarizati in unitatile de invatamant de pe raza comunei Hidiselu de
Sus, in anul 2019 – initiator Primar;
4. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului local pentru asigurarea resurselor
umane, materiale si financiare, necesare gestionarii Situaţiilor de Urgenţă pentru anul 2019,
al Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta Hidiselu de Sus, judeţul Bihor – initiator
Primar;
5. Proiect de hotarare privind privind aprobarea contului de executie a bugetului local
al comunei Hidiselu de Sus pe trimestrul I/2019.
6. Diverse.
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Dl primar - Mai sunt doua proiecte de hotarari pe care le-am initiat de curand, acestea
au legatura intre ele, iar al doilea nu a putut fi initiat mai repede deoarece de curand am
primit raportul de evaluare, ele sunt:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea renuntarii la Contractul de concesiune cu nr.
2081/27.10.2006 – initiator Primar;
2. Proiect de hotarare privind inchirierea prin licitaţie publică deschisă a unui imobil,
pentru destinatia „Cabinet medical pentru medicina de familie”, situat in satul Mierlau,
nr.189, jud.Bihor – initiator Primar;
Dl Cîmpan Cristian – In cazul acesta, punctul 6 si 7 vor fi cele doua proiecte noi, in
ordinea enumerata de dl primar, iar la punctul 8 vom discuta diverse.
Daca nu mai sunt discutii pe marginea acestui subiect, supun la vot proiectul ordinii de
zi, modificata de suplimentarea adusa in discutie.
Cu 13 voturi „pentru”, ordinea de zi a fost aprobată, fiind adoptata Hotararea cu
nr.22/2019 a Consiliului Local.
1. Proiect de hotarare privind stabilirea numărului de asistenti personali ai persoanelor
cu handicap grav la nivelul comunei Hidiselu de Sus, judetul Bihor – initiator Primar;
Dl Cîmpan Cristian – Sunt discutii pe marginea acestui subiect?
– Dau cuvantul dlui Tirla Alexandru.
Dl Tirla Alexandru - Am putea sa majoram la 10 locuri pentru asistenti personali, dar
mai putem vedea la rectificare.
Dl Cîmpan Cristian – Daca nu mai sunt discutii, supun la vot proiectul de hotarare.
Cu 13 voturi „pentru”, a fost adoptata Hotararea cu nr.23/2019 a consiliului local.
2. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul
2019 – initiator Primar;
Dl Cîmpan Cristian – Sunt discutii pe marginea acestui subiect?
– Dau cuvantul dlui Cuc Ioan.
Dl Cuc Ioan – La scoli sunt putini 10000 lei, iar la cheltuieli de transport, la
invatamant, banii cuprinsi ajung pana in luna sepembrie?
Dna Olah Georgeta – Da, au fost cuprinsi conform cererii dnei director.
Dl Cuc Ioan – Bunuri si servicii la capela, ce reprezinta?
Dl primar - Reprezinta dotarea capelei cu bunuri, spre exemplu scaune, aer conditionat
sau altele.
Dl Cuc Ioan – La scoala din Santelec ar trebui sa se puna pardoseala.
Dl Cîmpan Cristian – Ca si reprezentant al consiliului local in consiliul de
administratie al scolii, va transmit ca s-a stabilit ca scoala din Santelec este prioritara.
– Dau cuvantul dlui Tirla Alexandru.
Dl Tirla Alexandru – Capitolul 7, cheltuieli iluminat, ce reprezinta?
Dna Olah Georgeta – Reprezinta ultima rata la contractul cu Elba.
Dl Tirla Alexandru – La acelasi capitol, la subpunctul 7.2, ce reprezinta cheltuielile?

2

Dna Olah Georgeta – Acolo au fost cuprinsi bani pentru finalizarea P.U.G.
Dl Tirla Alexandru – Propun sa mutam 24000 de lei de la sport, la bunuri si servicii,
din capitolul invatamant.
Dl Cîmpan Cristian – Supun la vot propunerea dlui Tirla Alexandru.
Cu 6 voturi „pentru” si 7 „abtineri” a dlor consilieri Cîmpan Cristian, Pentea Florian,
Petricau Mircea, Silaghi Vasile, Sterp Ioan, Gaspar Iris si Berdea Cristian, propunerea dlui
Tirla Alexandru nu este aprobata.
Dl Cîmpan Cristian – Daca nu mai sunt discutii pe marginea acestui subiect, supun la
vot proiectul de hotarare.
Cu 13 voturi „pentru”, a fost adoptata Hotararea cu nr.24/2019 a consiliului local.
3. Proiect de hotarare privind stabilirea cuantumului privind acordarea alocaţiei zilnice
de hrană si sumei de bani pentru nevoi personale copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe
educationale speciale scolarizati in unitatile de invatamant de pe raza comunei Hidiselu de
Sus, in anul 2019 – initiator Primar;
Dl Cîmpan Cristian – Daca nu sunt discutii pe marginea acestui subiect, supun la vot
proiectul de hotarare.
Cu 13 voturi „pentru”, a fost adoptata Hotararea cu nr.25/2019 a consiliului local.
4. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului local pentru asigurarea resurselor
umane, materiale si financiare, necesare gestionarii Situaţiilor de Urgenţă pentru anul 2019,
al Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta Hidiselu de Sus, judeţul Bihor – initiator
Primar;
Dl Cîmpan Cristian – Daca nu sunt discutii pe marginea acestui subiect, supun la vot
proiectul de hotarare.
Cu 13 voturi „pentru”, a fost adoptata Hotararea cu nr.26/2019 a consiliului local.
5. Proiect de hotarare privind privind aprobarea contului de executie a bugetului local
al comunei Hidiselu de Sus pe trimestrul I/2019.
Dl Cîmpan Cristian – Sunt discutii pe marginea acestui subiect?
– Dau cuvantul dlui Tirla Alexandru.
Dl Tirla Alexandru – La capitolul 1, bunuri si servicii, ce reprezinta aceste cheltuieli?
Dl primar – Reprezinta contractele pe care le avem incheiate.
Dl Cîmpan Cristian – Daca nu mai sunt discutii pe marginea acestui subiect, supun la
vot proiectul de hotarare.
Cu 13 voturi „pentru”, a fost adoptata Hotararea cu nr.27/2019 a consiliului local.
6. Proiect de hotarare privind aprobarea renuntarii la Contractul de concesiune cu nr.
2081/27.10.2006 – initiator Primar;
Dl Cîmpan Cristian – Daca nu sunt discutii pe marginea acestui subiect, supun la vot
proiectul de hotarare.
Cu 13 voturi „pentru”, a fost adoptata Hotararea cu nr.28/2019 a consiliului local.
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7. Proiect de hotarare privind inchirierea prin licitaţie publică deschisă a unui imobil,
pentru destinatia „Cabinet medical pentru medicina de familie”, situat in satul Mierlau,
nr.189, jud.Bihor – initiator Primar;
Dl Cîmpan Cristian – Daca nu sunt discutii pe marginea acestui subiect, supun la vot
proiectul de hotarare.
Cu 13 voturi „pentru”, a fost adoptata Hotararea cu nr.29/2019 a consiliului local.

2. Diverse
Se citeste de catre secretarul comunei Raportul privind activitatea desfasurata de
asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul II al anului 2018, cu nr.
1753/05.04.2019.
Se citeste de catre secretarul comunei Cererea dnei Dr. Lup Camelia Veronica, cu nr.
15/25.03.2019, prin care solicita preluarea Contractului de concesiune cu nr.
2081/27.10.2006.
Dl Cîmpan Cristian – Supun la vot cererea, pentru aprobarea preluarii contractului in
cauza.
Cu 13 „abtineri”, cererea nu a fost aprobata.
Se citeste de catre secretarul comunei Cererea cu nr. 16/29.03.2019, a dlui Chise
Florin, prin care solicita acordul in vederea construirii unui pod de acces la nr. administrativ
39, din Hidiselu de Jos.
Dl Cîmpan Cristian – Propun sa aprobam cererea, cu mentiunea ca orice prejudiciu
adus patrimoniului comunei sa fie indreptat pe cheltuiala solicitantului si supun la vot
propunerea mea.
Cu 13 voturi „pentru”, a fost aprobata propunerea dlui Cîmpan Cristian.
Se citeste de catre secretarul comunei Cererea cu nr. 17/03.04.2019, a dlui Gavruta
Dumitru, pentru eliberarea cardului-legitimatie de parcare pentru persoane cu handicap.
Dl Cîmpan Cristian – Propun sa aprobam cererea, in vederea eliberarii cardului
legitimatie de parcare pentru persoane cu handicap, cu valabilitate conform certificatului de
incadrare in grad de handicap, anexat.
Cu 13 voturi „pentru”, a fost aprobata propunerea dlui Cîmpan Cristian.
Se citeste de catre secretarul comunei Adresa de informare cu nr. 18/08.04.2019,
transmisa de Clubul Sportiv „Ady Liceum” Oradea, cu privire la organizarea unui concurs de
orientare sportiva denumit „Cupa Bihorului”.
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Dl Cîmpan Cristian – Propun sa transmitem o adresa prin care sa ne manifestam
acordul fata de demersul organizat de clubul sportiv si supun la vot propunerea mea
Cu 13 voturi „pentru”, a fost aprobata propunerea dlui Cîmpan Cristian.
Se citeste de catre secretarul comunei Informarea cu nr. 19/12.04.2019, a Asociatiei
„Still Together”, prin care informeza cu privire la campania de colectare de fonduri pe care o
va desfasura pe raza comunei Hidiselu de Sus.
Se citeste de catre secretarul comunei Cererea cu nr. 1836/08.04.2019, transmisa de
Asociatia Club Sportiv Ciclism Marghita, pentru obtinerea unui sprijin financiar in vederea
organizarii „Turului Ciclist al Bihorului”.
Dl Cîmpan Cristian – Supun la vot cererea, pentru acordarea sprijinului financiar.
Cu 13 „abtineri”, cererea nu a fost aprobata.
Dl Cîmpan Cristian - Nemaifiind alte probleme înscrise în ordinea de zi, declar închise
lucrările şedinţei.

PRESEDINTE DE SEDINTA
Cîmpan Cristian

p. SECRETAR
Emanuel Dringo
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