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P R O C E S    V E R B A L 

 

Încheiat azi, 12.02.2021, în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al comunei 

Hidişelu de Sus, convocată de primarul comunei Hidişelu de Sus, dl Adrian Petroi, la Caminul 

Cultural din loc. Hidiselu de Sus, prin Dispoziţia Primarului nr. 45 din 08.02.2021, incepand 

cu ora 15:00. 

La şedinţă participa dl Adrian Petroi - primarul comunei, dl Dringo Emanuel –

secretarul general al U.A.T. si 9 consilieri locali. Domnul consilier local Moca Gheorghe-

Ionut este absent, anuntand ca are o deplasare in interesul serviciului, iar domnii consilieri 

Ciopleala Grigore, Tirla Alexandru si Cret Cristian lipsesc nemotivati. 

 

Dl Cîmpan Cristian - Putem incepe sedinta, insa trebuie sa alegem un nou presedinte 

de sedinta. 

Dl Petricau Mircea – Il propun pe domnul Curpas Florian ca presedinte de sedinta. 

Se supune la vot propunerea domnului Petricau Mircea, aceasta fiind aprobata cu 9 

voturi ,,pentru”, fiind adoptata Hotararea Consiliului Local nr. 13/2021. 

 

Domnii consilieri Ciopleala Grigore, Tirla Alexandru si Cret Cristian intra in sala de 

sedinta. 

Se citeste de catre secretarul general al U.A.T. procesul-verbal al sedintei anterioare, 

tinuta in data de 28.01.2021. 

Dl Emanuel Dringo - Mentionez ca la punctul 7 al ordinii de zi al sedintei anterioare, 

cel privind executia, se impune o completare in ceea ce priveste indicarea faptului ca domnul 

Cuc Ioan s-a abtinut de la votarea proiectului. 

In lipsa altor completari, procesul-verbal al sedintei anterioare este supus votarii si este 

aprobat cu 12 voturi „pentru”, fiind adoptata Hotararea Consiliului Local nr. 14/2021. 

 

Se citeste ordinea de zi dupa cum urmeaza:  

1. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei cu denumirea “Plan Urbanistic 

Zonal - Introducere teren in intravilan si construire pensiune cu dotari”- initiator primar. 

Se supune la vot proiectul ordinii de zi. 

Ordinea de zi este aprobata cu 12 voturi „pentru”, fiind adoptata Hotararea Consiliului 

Local nr. 15/2021. 

 

1. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei cu denumirea “Plan Urbanistic 

Zonal - Introducere teren in intravilan si construire pensiune cu dotari”- initiator primar. 

Dl Petroi Adrian – Avem un proiect important, al unui investitor, de aceea ne-am 

reunit pentru a-l aproba, doreste sa dezvolte zona Sumugiu. 

Dl Curpas Florian - Supun la vot proiectul de hotarare, daca nu mai sunt alte discutii. 

Cu 12 voturi „pentru” proiectul de hotarare este aprobat, fiind adoptata Hotararea 

Consiliului Local nr. 16/2020. 

 

 

 

             PRESEDINTE DE SEDINTA                                    p.  SECRETAR    

 Curpas Florian              Emanuel Dringo   
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