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JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL
Al COMUNEI
HIDIŞELU DE SUS

PROCES

VERBAL

Încheiat azi, 31.01.2019 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.14 din 25.01.2019.
La şedinţă participă primarul, secretarul comunei, dl Luncan Gheorghe - consilierul
personal al primarului, dna director a Scolii Gimnaziale nr. 1 din Hidiselu de Sus si 2
cetateni.
Dl Cuc Ioan - constatând că la această şedinţă sunt prezenţi 12 consilieri locali, din
totalul de 13 consilieri in functie, declar şedinţa ca fiind legal constituită, cu mentiunea ca dl
Tirla Alexandru a transmis ca intarzie cateva minute.
- Dau cuvantul dlui secretar pentru a citi procesul verbal al sedintei din data de
08.01.2019.
Se prezintă procesul verbal întocmit în şedinţa din 08 ianuarie 2019.
Dl Cuc Ioan - Sunt obiectiuni cu privire la continutul procesului verbal?
Nefiind aduse completari sau obiectiuni, procesul verbal din 08.01.2019 este supus
aprobarii. Cu 12 voturi „pentru”, conţinutul procesului-verbal a fost aprobat, adoptandu-se
Hotararea cu nr.4/2019 a Consiliului Local.
Dl Cuc Ioan - In continuare va prezint conţinutul ordinii de zi:
1. Prezentarea de catre primar a raportului anual privind starea economica, sociala si
de mediu a comunei.
2. Prezentarea de catre primar a raportului anual privind situatia gestionarii bunurilor
apartinand domeniului public si privat al comunei Hidiselu de Sus.
3. Prezentarea de catre primar a raportului cu privire la ducerea la indeplinire a
Hotararilor Consiliului Local adoptate in anul 2018.
4. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie bugetara pe anul 2018 –
initiator Primar.
5. Proiect de hotarare cu privire la evaluarea activitatii persoanelor care exercita
controlul financiar preventiv la primaria Comunei Hidiselu de Sus – initiator Primar
6. Proiect de hotarare privind aprobarea planului anual de actiune in domeniul
organizarii si functionarii serviciului public de asistenta sociala, prin compartimentul
Autoritate Tutelara si Asistenta Sociala – initiator Primar
7. Proiect de hotarare privind aprobarea planului anual de actiuni si lucrări de interes
local la nivelul comunei Hidiselu de Sus, care va fi executat cu beneficiarii Legii
nr.416/2001, în anul 2019 – initiator Primar.
8. Proiect de hotarare privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar
din comuna Hidiselu de Sus pentru anul şcolar 2019-2020 – initiator Primar.
9. Proiect de hotarare privind stabilirea măsurilor pentru asigurarea serviciului de
salubrizare pe raza comunei Hidiselu de Sus – initiator Primar.
10. Diverse
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Dl Cuc Ioan - Supun la vot proiectul ordinii de zi.
Cu 13 voturi „pentru”, ordinea de zi a fost aprobată, fiind adoptata Hotararea cu
nr.5/2019 a Consiliului Local.
Dl Tirla Alexandru intra in sala de sedinta.
Dl Cuc Ioan - Avand in vedere faptul ca dna director este prezenta pentru a sustine
cererile cu nr. 2 si nr. 3 din 31.01.2019, am sa-i dau cuvantul, ca sa nu o facem sa astepte.
Dna director - Doresc sa va prezint necesitatile de investitii pentru scolile si
gradinitele de pe raza comunei, precum si alte prioritati.
- Am dori sa amenajam o parcare in fata scolii din Hidiselu de Sus, iar podul si
santurile din fata acesteia ar trebui amenajate.
Dl primar - La podul si santul respectiv, C.N.A.I.R. are competenta, am inteles ca
doresc sa modernizeze aceste obiective, iar parcarea ar putea fi amenajata in curtea scolii.
Dna director - La cladiri ar trebui izolate tavanele, inlocuite burlanele, ar fi nevoie de
cateva reparatii la acoperisuri si igienizate toaletele, iar magazia de la scoala din Mierlau, eu
propun sa fie demolata.
- Cu apa calda din scoli as mai dori sa facem ceva, ca sa o putem asigura aceasta
facilitate.
Dl primar- Aceasta problema se va rezolva cu prioritate, cu boilere cred ca poate fi
asigurata apa calda.
Dna director - Decontarea navetei cadrelor didactice, aferenta anului viitor scolar, v-as
ruga sa o aveti in vedere si fondurile pentru naveta unui profesor nou venit, pentru care as
vrea sa se aloce bani atat pentru anul in curs, cat si pentru anul viitor scolar.
Dl Tirla Alexandru - Vreau sa se mentioneze ca pentru scoli s-au cheltuit 4800 lei la
reparatii.
Dl primar - S-au alocat mai multi bani pentru scoli, depinde cum analizati executia.
Dl Ciopleala Grigore - Dna director eu cred ca ar trebui sa veniti cu o suma
aproximativa, necesara pentru realizarea cerintelor dvs, suntem de acord sa va ajutam, in
functie de disponibilitatea bugetara.
Dna director paraseste sala.
Dl Cuc Ioan - In continuare se trece la ordinea de zi.
1. Domnul primar da citire Raportului anual privind starea economica, sociala si de
mediu a comunei.
2. Domnul primar da citire Raportului anual privind situatia gestionarii bunurilor
apartinand domeniului public si privat al comunei Hidiselu de Sus.
Dl Cuc Ioan - Exista un teren inscris in CF nr. 766 - Hidiselu de Sus, este al comunei,
ar trebui introdus in inventar.
Dl primar - Voi trimite inginerul topograf sa il identifice.
3. Prezentarea de catre primar a raportului cu privire la ducerea la indeplinire a
Hotararilor Consiliului Local adoptate in anul 2018.
Dl Cuc Ioan - S-a acordat cuiva ajutor de inmormantare?
Dl primar - S-a acordat numitului Breb Viorel, daca nu ma insel.
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4. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie bugetara pe anul 2018.
Dl Cuc Ioan - Sunt discutii pe marginea acestui subiect?
- Dau cuvantul dlui Tirla Alexandru
Dl Tirla Alexandru - La cap.7, la iluminat public, se poate constata ca sunt cheltuieli
ca si in 2017, deci am avut dreptate, s-au cheltuit 110.000, in buget fiind cuprinsi 160.000,
cand am propus sa mutam 50.000 la invatamant, nu s-a vrut.
Dl primar - Se cuprind mai multi bani acolo pentru ca trebuie sa asiguram mentenanta
sistemului de iluminat public, in plus nu stim niciodata cand se poate defecta reteaua, a ramas
acea suma de bani pentru ca mentenanta am asigurat-o noi cum am putut.
- Cred ca va expira contractul cu ELBA, ar fi bine sa mai incheiem un astfel de
contract pentru ca au fost seriosi.
Dl Cuc Ioan - Supun la vot proiectul de hotarare.
Cu 13 voturi „pentru”, a fost adoptata Hotararea cu nr.6/2019 a Consiliului Local.

5. Proiect de hotarare cu privire la evaluarea activitatii persoanelor care exercita
controlul financiar preventiv la primaria comunei Hidiselu de Sus – initiator Primar.
Dl Cuc Ioan - Sunt discutii pe marginea acestui subiect?
- Supun la vot proiectul de hotarare.
Cu 13 voturi „pentru”, a fost adoptata Hotararea cu nr.7/2019 a Consiliului Local.
6. Proiect de hotarare privind aprobarea planului anual de actiune in domeniul
organizarii si functionarii serviciului public de asistenta sociala, prin compartimentul
Autoritate Tutelara si Asistenta Sociala – initiator Primar
Dl Cuc Ioan - Sunt discutii pe marginea acestui subiect?
- Supun la vot proiectul de hotarare.
Cu 13 voturi „pentru”, a fost adoptata Hotararea cu nr.8/2019 a Consiliului Local.
7. Proiect de hotarare privind aprobarea planului anual de actiuni si lucrări de interes
local la nivelul comunei Hidiselu de Sus, care va fi executat cu beneficiarii Legii
nr.416/2001, în anul 2019 – initiator Primar.
Dl Cuc Ioan - Sunt discutii pe marginea acestui subiect?
- Supun la vot proiectul de hotarare.
Cu 13 voturi „pentru”, a fost adoptata Hotararea cu nr.9/2019 a Consiliului Local.
8. Proiect de hotarare privind aprobarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar
din comuna Hidiselu de Sus pentru anul şcolar 2019-2020 – initiator Primar.
Dl Cuc Ioan - Sunt discutii pe marginea acestui subiect?
- Supun la vot proiectul de hotarare.
Cu 12 voturi „pentru” si o „abtinere” a dlui Petricau Mircea, a fost adoptata Hotararea
cu nr.10/2019 a Consiliului Local.
9. Proiect de hotarare privind stabilirea măsurilor pentru asigurarea serviciului de
salubrizare pe raza comunei Hidiselu de Sus – initiator Primar.
Dl Cuc Ioan - Dau cuvantul dlui Ciopleala Grigore.
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Dl Ciopleala Grigore - Propun cresterea tarifului la 20 de lei, cu T.V.A. inclus, pentru
persoanele fizice.
Cu 13 voturi „pentru” este adoptat amendamentul adus de dl Ciopleala Grigore.
Dl Cuc Ioan - Dau cuvantul dlui Tirla Alexandru.
Dl Tirla Alexandru - Propun majorarea tarifelor cu un procent de 15 %, la persoane
juridice.
Cu 13 voturi „pentru” este adoptat amendamentul adus de dl Tirla Alexandru.
Domnii consilieri Tirla Alexandru si Campan Cristian parasesc sala.
10. Diverse
Dl primar - Am vrea sa stabilim o taxa de mediu, care sa se aplice celor care nu au
incheiate contracte de salubrizare.
- Deasemenea am vrea sa infiintam un serviciu, la nivelul comunei, care sa intretina
domeniul public si sa presteze servicii pentru persoanele care nu pot sa isi intretina bunurile,
contra cost.
Se citeste de catre secretar cererea cu nr. 1/30.01.2019, cu privire la Turul de Ciclism
al Bihorului, editia a IV-a, al carui traseu cuprinde si comuna Hidiselu de Sus.
Dl Cuc Ioan - Propun sa acordam aviz pentru organizarea turului de ciclism, cu
mentiunea ca organizatorii se fac raspunzatori pentru orice incident.
Cu 11 voturi „pentru”, propunerea dlui Cuc Ioan fost aprobata.
Dl secretar - Va informez ca am luat legatura cu cei de la Reosal si ne-au recomandat
sa initiem un proiect de hotarare pentru aprobarea depunerii cererii de finantare aferenta
proiectului centralei de biomasa.
Dl primar - Suntem de acord cu depunerea cererii de finantare, dar nu vom contribui
cu finantare pentru acest proiect.
Dl Cuc Ioan - Nemaifiind alte probleme înscrise în ordinea de zi, declar închise
lucrările şedinţei.

PRESEDINTE DE SEDINTA
Ioan Cuc

p. SECRETAR
Emanuel Dringo
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