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PROCES

VERBAL

Încheiat azi, 28.01.2021, 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 nr. 7 din 22.01.2021, incepand cu ora 14:00.
La şedinţă participa dl Adrian Petroi - primarul comunei, dl Dringo Emanuel secretarul general al U.A.T. si toti cei 11 consilieri locali in functie.
De asemenea, este prezenta doamna Iris Gaspar, precum si domnul Stiube Adrian,
consilierii locali supleanti, validati de Judecatoria Oradea.
Domnul Cîmpan Cristian – Incepem sedinta, domnul secretar va citi procesul-verbal al
sedintei anterioare.
Se citeste de catre secretarul general al U.A.T. procesul-verbal al sedintei anterioare,
din data de 23.12.2020.
In lipsa completarilor procesul-verbal al sedintei anterioare este supuse votarii, fiind
aprobat cu 11 voturi „pentru”, adoptandu-se Hotararea Consiliului Local nr. 1/2021.
Se citeste ordinea de zi dupa cum urmeaza:
1. Depunerea juramantului de catre doamna Iris Gaspar si domnul Stiube Adrian,
consilieri locali supleanti.
2. Prezentarea de catre primar a raportului anual privind starea economica, sociala si
de mediu a comunei.
3. Prezentarea de catre primar a raportului anual privind situatia gestionarii bunurilor
apartinand domeniului public si privat al comunei Hidiselu de Sus.
4. Prezentarea de catre primar a raportului cu privire la ducerea la indeplinire a
Hotararilor Consiliului Local adoptate in anul 2020.
5. Proiect de hotarare privind aprobarea actualizării statutului Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară Transregio - initiator primar.
6. Proiect de hotarare privind prelungirea mandatului administratorilor societatii S.C.
Compania Reosal S.A. - initiator primar.
7. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie bugetara pe anul 2020 initiator primar.
8. 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 2021 - initiator primar.
9. 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 2021 - initiator primar.
10. Proiect de hotarare privind stabilirea numărului de asistenti personali ai
persoanelor cu handicap grav la nivelul comunei Hidiselu de Sus, judetul Bihor - initiator
primar.
11. Proiect de hotarare privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul
Agricol al comunei Hidișelu de Sus pentru trimestrul IV, al anului 2020, precum si stabilirea
masurilor pentru eficientizarea acestei activitati - initiator primar.
12. Proiect de hotarare privind stabilirea functiilor publice din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului comunei Hidiselu de Sus, aprobarea Organigramei, a Statului de
functii si a Regulamentul de organizare si functionare - initiator primar.
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13. Proiect de hotarare privind mentinerea salariilor de baza pentru functionarii publici
si personalul contractual din cadrul primariei comunei Hidiselu de Sus la nivelul lunii
decembrie a anului 2020 si modificarea H.C.L. al comunei Hidiselu de Sus nr. 50/2017
privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din
cadrul primariei comunei Hidiselu de Sus - initiator primar.
14. Diverse.
Dl Adrian Petroi – Am mai initiat un proiect de hotarare, consider ca este urgenta
aprobarea lui si vreau sa suplimentam ordinea de zi, acesta este Proiect de hotarare privind
nominalizarea reprezentantilor Consiliului Local al comunei Hidiselu de Sus in comisia
pentru evaluarea secretarului general al U.A.T. - initiator primar.
Se mentioneaza ca proiectul de hotarare propus pentru suplimentarea ordinii de zi se
va dezbate inaintea punctului 14. ,,Diverse’’, acesta din urma devenind punctul 15.
Dl Cîmpan Cristian – Supun la vot suplimentarea ordinii de zi.
Cu 11 voturi „pentru” suplimentarea ordinii de zi este aprobata.
Dl Cîmpan Cristian – Supun la vot ordinea de zi, cu suplimentarea care consta in
proiectul de hotarare indicat, cu renumerotarea mentionata.
Ordinea de zi, cu suplimentarea care consta in proiectul de hotarare indicat, cu
renumerotarea mentionata, sunt aprobate cu 11 voturi „pentru”, fiind adoptata Hotararea
Consiliului Local nr. 2/2021.
1. Depunerea juramantului de catre doamna Iris Gaspar si domnul Stiube Adrian,
consilieri locali supleanti.
Se amenajeaza locul in care doamna Iris Gaspar si domnul Stiube Adrian, consilieri
locali supleanti validati prin Incheierile civile nr. 2818/2020, respectiv 17/2021, pronuntate de
Judecatoria Oradea, vor depune juramantul, punandu-li-se la dispozitie Biblia si Constitutia
Romaniei.
Doamna Iris Gaspar si domnul Stiube Adrian depun juramantul prevazut la art. 117
din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, dupa care il semneaza in doua
exemplare.
2. Se prezinta de catre primar raportul anual privind starea economica, sociala si de
mediu a comunei.
3. Se prezinta de catre primar raportul anual privind situatia gestionarii bunurilor
apartinand domeniului public si privat al comunei Hidiselu de Sus.
4. Se prezinta de catre primar raportul cu privire la ducerea la indeplinire a Hotararilor
Consiliului Local adoptate in anul 2020.
5. Proiect de hotarare privind aprobarea actualizării statutului Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară Transregio - initiator primar.
Dl Cîmpan Cristian – Daca nu sunt neclaritati supun la vot proiectul de hotarare.
Cu 13 voturi „pentru”, proiectul de hotarare este aprobat, fiind adoptata Hotararea
Consiliului Local nr. 3/2021.
6. Proiect de hotarare privind prelungirea mandatului administratorilor societatii S.C.
Compania Reosal S.A. - initiator primar.
Dl Petroi Adrian – Am un amendament la acest proiect, in loc de ,,se aproba’’ va rog
sa aprobati modificarea in ,, se ia act de’’.
Dl Emanuel Dringo – Deci se modifica art. 1 alin. (1)-(2).
Dl Cîmpan Cristian – Supun la vot amendamentul domnului Petroi Adrian.
Cu 13 voturi „pentru” amendamentul este aprobat.
Dl Cîmpan Cristian – Supun la vot proiectul de hotarare.
Cu 13 voturi „pentru”, proiectul de hotarare, modificat, este aprobat, fiind adoptata
Hotararea Consiliului Local nr. 4/2021.
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7. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie bugetara pe anul 2020 initiator primar.
Dl Cuc Ioan – Ati spus sedinta trecuta ca s-a incasat 96%, din material nu reiese asa.
Dl Petroi Adrian – Am incasat 98% chiar, avem o diferenta din cauza fondurilor
europene pentru ca nu s-au facut receptii.
Dl Tirla Alexandru – Procentul incasat la venituri proprii este de aproximativ 50 %.
Dl Birta Florentin Claudiu, functionar public in cadrul Comp. Impunere si Executare
Silita intervine telefonic si confirma ca gradul de incasare este de 98%.
Dl Cîmpan Cristian – Daca nu mai aveti neclaritati supun la vot proiectul de hotarare.
Cu 12 voturi „pentru” si 1 „abtinere”, proiectul de hotarare este aprobat, fiind adoptata
Hotararea Consiliului Local nr. 5/2021.
8. 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 2021 - initiator primar.
Dl Cîmpan Cristian – Daca nu sunt intrebari supun la vot proiectul de hotarare.
Cu 13 voturi „pentru”, proiectul de hotarare este aprobat, fiind adoptata Hotararea
Consiliului Local nr. 6/2021.
9. 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 2021 - initiator primar.
Dl Cuc Ioan – Domnule viceprimar, cati asistati social apti de munca avem ?
Dl Curpas Florian – Avem 18.
Dl Cîmpan Cristian – Daca nu mai aveti neclaritati supun la vot proiectul de hotarare.
Cu 13 voturi „pentru”, proiectul de hotarare este aprobat, fiind adoptata Hotararea
Consiliului Local nr. 7/2021.
10. 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 Cuc Ioan- Ar mai putea fi un post.
Dl Cîmpan Cristian – Daca vor exista cereri care se incadreaza ne putem reuni sa
modificam numarul.
– Supun la vot proiectul de hotarare.
Cu 13 voturi „pentru”, proiectul de hotarare este aprobat, fiind adoptata Hotararea
Consiliului Local nr. 8/2021.
11. Proiect de hotarare privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul
Agricol al comunei Hidișelu de Sus pentru trimestrul IV, al anului 2020, precum si stabilirea
masurilor pentru eficientizarea acestei activitati - initiator primar.
Dl Cîmpan Cristian – Daca nu aveti neclaritati supun la vot proiectul de hotarare.
Cu 13 voturi „pentru”, proiectul de hotarare este aprobat, fiind adoptata Hotararea
Consiliului Local nr. 9/2021.
12. Proiect de hotarare privind stabilirea functiilor publice din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului comunei Hidiselu de Sus, aprobarea Organigramei, a Statului de
functii si a Regulamentul de organizare si functionare - initiator primar.
Dl Cuc Ioan – A plecat o persoana din primarie ?
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Dl Petroi Adrian – Da.
Dl Cîmpan Cristian – Supun la vot proiectul de hotarare.
Cu 13 voturi „pentru”, proiectul de hotarare este aprobat, fiind adoptata Hotararea
Consiliului Local nr. 10/2021.
13. Proiect de hotarare privind mentinerea salariilor de baza pentru functionarii publici
si personalul contractual din cadrul primariei comunei Hidiselu de Sus la nivelul lunii
decembrie a anului 2020 si modificarea H.C.L. al comunei Hidiselu de Sus nr. 50/2017
privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din
cadrul primariei comunei Hidiselu de Sus - initiator primar.
Dl Cîmpan Cristian – Supun la vot proiectul de hotarare daca nu aveti intrebari.
Cu 13 voturi „pentru”, proiectul de hotarare este aprobat, fiind adoptata Hotararea
Consiliului Local nr. 11/2021.
14. Proiect de hotarare privind nominalizarea reprezentantilor Consiliului Local al
comunei Hidiselu de Sus in comisia pentru evaluarea secretarului general al U.A.T. - initiator
primar.
Dl Curpas Florian – Propun ca doamnele Iris Gaspar si Onita Sorina sa faca parte din
aceasta comisie.
Cu 13 voturi pentru, propunerea domnului Curpas Florian este aprobata.
Dl Cîmpan Cristian – Supun la vot proiectul de hotarare, completat de propunere.
Cu 13 voturi „pentru”, proiectul de hotarare este aprobat, fiind adoptata Hotararea
Consiliului Local nr. 12/2021.
15. Diverse
Se citeste de catre secretarul general al U.A.T. cererea nr. 5/27.01.2021 formulata de
numitul Paul Adrian- Claudiu, prin care solicita acordul administratorului drumului pentru
lucrarea <<Construire locuinta”P”>>.
Dl Cîmpan Cristian – Supun la vot cererea in vederea aprobarii.
Cu 13 voturi „pentru”, cererea este aprobata.
Dl Emanuel Dringo – As vrea sa stabiliti daca modalitatea principala de transmitere a
materialelor pentru sedinta sa fie prin mijloace electronice, iar cea secundara sa fie formatul
fizic.
Dl Cîmpan Cristian – Supun la vot ca modalitatea principala de transmitere a
materialelor pentru sedinta sa fie prin mijloace electronice, iar cea secundara sa fie formatul
fizic.
Cu 13 voturi „pentru”, propunerea este aprobata.
Se discuta despre fantana ,,de pe deal’’ din Hidiselu de Sus, culte si extinderea retelei
de alimentare cu apa.
Dl Petroi Adrian – Am pregatit proiecte, care sunt in dezbatere, pentru taxa de
salubrizare si pentru gospodarirea comunala.
Dl Cîmpan Cristian - Nemaifiind alte probleme inscrise pe ordinea de zi declar inchise
lucrarile sedintei.
PRESEDINTE DE SEDINTA
Cîmpan Cristian

p. SECRETAR
Emanuel Dringo
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