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JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL
Al COMUNEI
HIDIŞELU DE SUS

PROCES

VERBAL

Încheiat azi, 28.02.2019 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.59 din 22.02.2019.
La şedinţă participă secretarul comunei, dl Luncan Gheorghe - consilierul personal al
primarului si un cetatean.
Dl Cuc Ioan - constatând că la această şedinţă sunt prezenţi 13 consilieri locali, din
totalul de 13 consilieri in functie, declar şedinţa ca fiind legal constituită.
- Avand in vedere faptul ca au trecut trei luni de la alegerea mea ca si presedinte de
sedinta, va rog sa faceti propuneri. Propunerea mea ar fi dl Belenes Ioan.
Dl Petricau Mircea - Il propun pe domnul Cîmpan Cristian.
Dl Cuc Ioan - Daca nu mai sunt alte propuneri, supun la vot propunerea mea.
Cu 6 voturi „pentru” si 7 „abtineri” a dlor consilieri Cimpan Cristian, Sterp Ioan,
Silaghi Vasile, Petricau Mircea, Gaspar Iris, Berdea Cristian si Pentea Florian, propunerea
dlui Cuc Ioan este respinsa.
Dl Cuc Ioan - Supun la vot propunerea dlui Petricau Mircea.
Cu 7 voturi „pentru”, a dlor consilieri Cîmpan Cristian, Sterp Ioan, Silaghi Vasile,
Petricau Mircea, Gaspar Iris si Pentea Florian si 6 „abtineri”, propunerea dlui Petricau Mircea
este aprobata.
Lucrările şedinţei vor fi conduse pe o perioada de trei luni de domnul Cîmpan
Cristian, in calitate de presedinte de sedinta, ales prin Hotararea cu nr.12/2019, a consiliului
local.
Dl Cîmpan Cristian - Dau cuvantul dlui secretar pentru a citi procesul verbal al
sedintei din data de 31.01.2019.
Se prezintă procesul verbal întocmit în şedinţa din 31 ianuarie 2019.
Dl Cîmpan Cristian - Sunt obiectiuni cu privire la continutul procesului verbal?
- Dau cuvantul dlui Cuc Ioan, iar apoi dlui Tirla Alexandru.
Dl Cuc Ioan - Dna director spunea ca are nevoie la scoala din Santelec de schimbarea
dusumelei si a acoperisului.
Dl Tirla Alexandru – Acolo unde am facut referire la cheltuielile pentru invatamant
din bugetul local, am spus ca in 2018 nu s-a cheltuit la cheltuieli de capital niciun leu din
bugetul local, nu ma refeream la bugetul scolii si s-au cheltuit 4800 lei la bunuri si servicii.
Nefiind aduse alte completari sau obiectiuni, procesul verbal din 31.01.2019 este
supus aprobarii. Cu 12 voturi „pentru” si o „abtinere”, a dlui Tirla Alexandru, conţinutul
procesului-verbal a fost aprobat, cu modificarile aduse, adoptandu-se Hotararea cu
nr.13/2019 a Consiliului Local.
Dl Cîmpan Cristian - In continuare va prezint conţinutul ordinii de zi:
1. Proiect de hotarare privind emiterea acordului de principiu pentru depunerea cererii
de finantare si a proiectului cu denumirea „Realizarea unei centrale de productie energie
electrica si energie termica din biomasa si deseuri municipale” – initiator Primar;
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2. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Local al comunei
Hidiselu de Sus, cu nr. 30/18.03.2011, cu privire la aprobarea regulamentului privind
implementarea și eliberarea formatului unic al modelului card – legitimație de parcare, pentru
persoanele cu handicap – initiator Primar;
3. Proiect de hotarare privind aprobarea planului local de actiune privind incluziunea
cetatenilor romani de etnie roma din comuna Hidiselu de Sus, pentru anul 2019– initiator
Primar;
4. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului - Cadru referitor la
inchirierea bunurilor apartinand domeniului public si privat al comunei Hidiselu de Sus –
initiator Primar;
5. Diverse.
Dl Cîmpan Cristian - Supun la vot proiectul ordinii de zi.
Cu 13 voturi „pentru”, ordinea de zi a fost aprobată, fiind adoptata Hotararea cu
nr.14/2019 a Consiliului Local.
Dl Cîmpan Cristian - Avand in vedere faptul ca dl Hoble Cornel - reprezentantul S.C.
Comalim 85 Buie S.R.L. este prezent pentru a sustine cererea sa, propun sa incepem cu
aceasta, ca sa nu il facem sa astepte.
Dl secretar da citire cererii cu nr 4/27.02.2019, formulata de S.C. Comalim 85 Buie
S.R.L., pentru emiterea acordului de reabilitare pentru drumul care leaga microcariera pe care
aceasta o exploateaza, de Drumul Judetean 768 Hidiselu de Sus – Holod.
Dl Cîmpan Cristian - Dau cuvantul dlui Cuc Ioan.
Dl Cuc Ioan - Propun emiterea acordului de reabilitare cu valabilitate de un an.
Dl Cîmpan Cristian – Supun la vot propunerea dlui Cuc Ioan.
Cu 13 voturi „pentru”, propunerea dlui Cuc Ioan a fost aprobata, in vederea emiterii
acordului de reabilitare cu valabilitate de un an, pentru drumul care leaga microcariera pe
care S.C. Comalim 85 Buie S.R.L. o exploateaza, de Drumul Judetean 768 Hidiselu de Sus –
Holod .
Dl Cîmpan Cristian – Revenim la proiectele de hotarari.
1. Proiect de hotarare privind emiterea acordului de principiu pentru depunerea cererii
de finantare si a proiectului cu denumirea „Realizarea unei centrale de productie energie
electrica si energie termica din biomasa si deseuri municipale” – 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.15/2019 a Consiliului Local.
2. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Local al comunei
Hidiselu de Sus, cu nr. 30/18.03.2011, cu privire la aprobarea regulamentului privind
implementarea și eliberarea formatului unic al modelului card – legitimație de parcare, pentru
persoanele cu handicap – initiator Primar;
Dl Cîmpan Cristian – Sunt discutii pe marginea acestui subiect?
- Dau cuvantul dlui Cuc Ioan;
Dl Cuc Ioan – Eu propun ca cererile pentru emiterea cardului-legitimatie de parcare
pentru persoanele cu handicap sa se depuna la consiliul local al comunei Hidiselu de Sus,
urmand ca noi sa le aprobam.
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Dl Cîmpan Cristian – Dl secretar ne puteti spune daca se poate asa?
Dl secretar - Acest amendament este incorect, nu consider ca este de competenta
consiliului local aprobarea acestor cereri.
- Va rog sa aveti in vedere termenul legal de raspuns la o cerere, cel de 30 de zile, care
poate fi incalcat in cazul in care consiliul local nu se intruneste in termen de 30 de zile sau se
intruneste si nu exista cvorum, stiti ca au existat astfel de situatii.
- Daca va fi adoptat amendamentul eu voi face un referat de nelegalitate al hotararii.
Dl Cîmpan Cristian – Supun la vot proiectul de hotarare, cu amendamentul adus de dl
Cuc Ioan.
Cu 13 voturi „pentru”, a fost adoptata Hotararea cu nr.16/2019 a Consiliului Local.
3. Proiect de hotarare privind aprobarea planului local de actiune privind incluziunea
cetatenilor romani de etnie roma din comuna Hidiselu de Sus, pentru 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.17/2019 a Consiliului Local.
4. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului - Cadru referitor la
inchirierea bunurilor apartinand domeniului public si privat al comunei Hidiselu de Sus –
initiator Primar;
Dl Cîmpan Cristian – Dau cuvantul dlui Cuc Ioan.
Dl Cuc Ioan – Domnule secretar, fara un astfel de regulament se pot face inchirieri.
Dl secretar – Se pot, dar printr-un regulament stabilim clar modul de desfasurare a
procedurii de inchiriere si aducem un plus de transparenta pentru aceste situatii.
Dl Cîmpan Cristian – Dau cuvantul dlui Ciopleala Grigore.
Dl Ciopleala Grigore – Aici e problema, consiliul local voteaza, dar cati consilieri?
Dl secretar – Conform legii, hotararile cu privire la patrimoniu se adopta cu votul a
doua treimi din numarul total al consilierilor locali in functie.
Dl Ciopleala Grigore – Tocmai, atunci cand se va vota pretul de inchiriere se va vota
ca si la buget.
Dl secretar – Este tot cu privire la patrimoniu si pretul de inchiriere.
Dl Cîmpan Cristian – Dau cuvantul dlui Tirla Alexandru.
Dl Tirla Alexandru – Stim ca nu sunt multe situatii de inchiriere, cred ca nu este
necesar sa ne aruncati iar acest regulament, care a mai fost supus dezbaterii.
Dl Cîmpan Cristian - Daca nu mai sunt discutii pe marginea acestui subiect, supun la
vot proiectul de hotarare.
Cu 7 voturi „pentru” si 6 „abtineri” ale dlor consilieri Tirla Alexandru, Cuc Ioan,
Ciopleala Grigore, Miclau Florin, Bot Daniel si Belenes Ioan, proiectul de hotarare nu a fost
adoptat.
5. Diverse
Dl Nica Andrei intra in sala de sedinta;
Dl secretar – Dupa cum mi-ati cerut, am adresat o invitatie Postului de Poliție
Comunală Hidișelu de Sus, iar seful de post este aici prezent.
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Dl Nica Andrei – Ma numesc Nica Andrei si sunt imputernicit ca sef de post din luna
decembrie a anului 2018, pentru o perioada de 6 luni.
- Doresc sa avem o colaborare buna si sa rezolvam impreuna treburile cetatenesti.
Se inscriu la cuvant domnii consilieri Cuc Ioan, Petricau Mircea si li se acorda
cuvantul.
Dl Cuc Ioan – S-a discutat orientativ sa recomandam oamenilor sa taie plopii de pe
proprietatile cetatenilor care se invecineaza cu drumul spre Santelec, ce ar trebui sa se aiba in
vedere?
Dl Nica Andrei – Trebuie sa obtineti cateva documente si trebuie marcati arborii,
deorece pentru orice arbore nemarcat poate fi sanctionat faptuitorul pentru taierea lui.
Dl Cuc Ioan – Dar cu carutasii, pentru ca unii oameni s-au plans ca nu pot circula cu
carutele pe drumuri, ce trebuie sa aiba in vedere?
Dl Cuc Ioan – Conform legii, circulatia cu caruta este interzisa pe drumurile nationale.
Dl Petricau Mircea – Cu cainii lasati liberi ar mai fi o problema, ce masuri se pot lua?
Dl Nica Andrei – Pot fi sanctionati proprietarii, problema este ca nimeni nu declara al
cui este cainele.
Dl Cuc Ioan – Dar cei care arunca gunoaie la intamplare, cum pot fi sanctionati?
Dl Nica Andrei – Daca arunca gunoaie din masina, pot fi sanctionati pentru aruncarea
de obiecte din autoturism.
- Daca nu mai sunt alte chestiuni momentan, doresc sa va multumesc pentru invitatie
si astept sa ne revedem.
Dl Nica Andrei paraseste sala de sedinta
Se citeste de catre secretarul comunei Notificarea cu nr. 610 din 07.02.2019, transmisa
de S.C. Compania Reosal S.A., privind incetarea contractului de prestare a serviciului de
salubrizare, incepand cu 07.03.2019, pe motivul nemajorarii tarifelor la cuantumul propus de
operator.
Dl secretar – Va informez ca a fost initiat un proiect de hotarare pentru majorarea
tarifelor aferente serviciului de salubrizare, la cuantumul propus de operator, iar dupa
termenul alocat pentru aducerea la cunostinta publica il vom supune dezbaterii in consiliu,
asta moment va fi cel mai probabil in a doua jumatate a lunii martie.
Se inscrie la cunvant dl Ciopleala Grigore si i se acorda cuvantul.
Dl Ciopleala Grigore – Cred ca toti consilierii vor fi de acord, deorece nu am vrea sa
ramanem fara serviciul public de salubrizare.
Dl secretar – Voi transmite o adresa prin care o sa expun operatorului serviciului de
salubrizare faptul ca fost initiat un proiect de hotarare in acest sens si ca v-ati aratat dispusi sa
acceptati majorarea ceruta de dumnealor.
Dl Cîmpan Cristian - Nemaifiind alte probleme înscrise în ordinea de zi, declar închise
lucrările şedinţei.
PRESEDINTE DE SEDINTA
Cîmpan Cristian

p. SECRETAR
Emanuel Dringo
4

