
JUDEŢUL BIHOR 

CONSILIUL LOCAL  

Al COMUNEI 

HIDIŞELU DE SUS  

România,  jud. Bihor, nr.328 

Tel.0259/335855; Fax:0259/335855 

www.primaria-hidiseludesus.ro 

hidiseludesus@cjbihor.ro 

  

1 

 

 

 

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

 

Încheiat azi, 31.03.2021, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei 

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

Caminul Cultural din localitatea Hidiselu de Sus, prin Dispoziţia Primarului nr. 73 din 

25.03.2021, incepand cu ora 14:00. 

 

La şedinţă participa dl Dringo Emanuel - secretarul general al U.A.T., domnul 

Luncan Gheorghe – consilierul personal al primarului si 12 consilieri locali, doamna 

consilier local Gaspar Iris lipseste nemotivat. 

 

 Domnul Curpas Florian – Putem incepe sedinta intrucat suntem suficienti 

consilieri locali. 

– 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 25.02.2021. 

In lipsa completarilor, procesul-verbal al sedintei anterioare este supus votarii, 

fiind aprobat cu 11 voturi „pentru” si o „abtinere”, a domnului Cret Cristian, 

adoptandu-se Hotararea Consiliului Local nr. 21/2021. 

 

Se citeste ordinea de zi dupa cum urmeaza:  

1. Proiect de hotarare privind retragerea dreptului de folosinţă gratuită aferent 

terenului situat in satul Hidiselu de Sus, in suprafaţa de 400 mp, identificat prin nr. 

cadastral 50708 - Hidiselu de Sus, constituit in favoarea numitei Bara Lucia- initiator 

primar. 

2. Proiect de hotarare privind acordul referitor la initierea procedurii de 

transmitere a dreptului de concesiune - initiator primar. 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea statului de functii al aparatului de 

specialitate al primarului comunei Hidiselu de Sus - initiator primar. 

4. Proiect de hotarare privind privind aprobarea documentatiei aferente Planului 

de analiză şi acoperire a riscurilor pentru comuna Hidiselu de Sus - initiator primar. 

5. Diverse. 

Dl Emanuel Dringo – Au mai fost initiate doua proiecte de hotarare, domnul 

primar a transmis ca sunt urgente si se propune suplimentarea ordinii de zi. 

 Se propune suplimentarea ordinii de zi cu urmatoarele proiecte: 

1. Proiect de hotarare privind actualizarea cheltuielilor legate de proiectul cu 

denumirea „Asigurarea accesului elevilor și profesorilor la procesul de învățare în 

mediul on-line” - initiator primar. 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea planului de investiții si a planului de 

dotari pentru anul 2021, al S.C. Compania de Apă Oradea S.A. - initiator primar. 
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 Se mentioneaza ca proiectele de hotarare propuse pentru suplimentarea ordinii 

de zi se vor dezbate inaintea punctului 5. ,,Diverse’’, acesta din urma devenind punctul 

7. 

Se supune la vot suplimentarea ordinii de zi. 

Cu 12 voturi „pentru” suplimentarea ordinii de zi este aprobata. 

 Se supune la vot ordinea de zi cu suplimentarea care consta in cele doua 

proiecte de hotarare indicate, cu renumerotarea mentionata. 

Ordinea de zi, cu suplimentarea care consta in cele doua proiecte de hotarare 

indicate, cu renumerotarea mentionata, sunt aprobate cu 12 voturi „pentru”, fiind 

adoptata Hotararea Consiliului Local nr. 22/2021. 

 

Dl Curpas Florian – Va aduc la cunostinta ca nu voi participa la dezbaterea 

primului punct de pe ordinea de zi, intrucat nu doresc sa generez un conflict de 

interese si voi parasi sala, intorcandu-ma dupa finalizarea votului. 

 

1. Proiect de hotarare privind retragerea dreptului de folosinţă gratuită aferent 

terenului situat in satul Hidiselu de Sus, in suprafaţa de 400 mp, identificat prin nr. 

cadastral 50708 - Hidiselu de Sus, constituit in favoarea numitei Bara Lucia- initiator 

primar. 

Cu 11 voturi „pentru” proiectul de hotarare este aprobat, fiind adoptata 

Hotararea Consiliului Local nr. 23/2021. 

 

Dl Curpas Florian se intoarce in sala de sedinta. 

 

2. Proiect de hotarare privind acordul referitor la initierea procedurii de 

transmitere a dreptului de concesiune - initiator primar. 

Dl Curpas Florian – Supun la vot proictul de hotarare, daca nu sunt neclaritati. 

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

Hotararea Consiliului Local nr. 24/2021. 

 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea statului de functii al aparatului de 

specialitate al primarului comunei Hidiselu de Sus - initiator primar. 

Dl Dringo Emanuel - Dl primar a inaintat un amendament, pe care vi-l prezint. 

Dl Curpas Florian - Supun la vot amendamentul inaintat de primar. 

Cu 12 voturi „pentru” amendamentul inaintat de primarul comunei Hidiselu de 

Sus este aprobat. 

Dl Curpas Florian - Supun la vot proictul de hotarare modificat. 

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

adoptata Hotararea Consiliului Local nr. 25/2021. 

 

4. Proiect de hotarare privind privind aprobarea documentatiei aferente Planului 

de analiză şi acoperire a riscurilor pentru comuna Hidiselu de Sus - initiator primar. 

Dl Curpas Florian – Supun la vot proictul de hotarare, daca nu sunt neclaritati. 

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

Hotararea Consiliului Local nr. 26/2021. 
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5. Proiect de hotarare privind actualizarea cheltuielilor legate de proiectul cu 

denumirea „Asigurarea accesului elevilor și profesorilor la procesul de învățare în 

mediul on-line” - initiator primar. 

Dl Curpas Florian – Supun la vot proictul de hotarare, daca nu sunt neclaritati. 

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

Hotararea Consiliului Local nr. 27/2021. 

 

6. Proiect de hotarare privind aprobarea planului de investiții si a planului de 

dotari pentru anul 2021, al S.C. Compania de Apă Oradea S.A.  - initiator primar. 

Dl Curpas Florian – Supun la vot proiectul de hotarare, daca nu sunt neclaritati. 

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

Hotararea Consiliului Local nr. 28/2021. 

 

7. Diverse 

Se citeste de catre secretarul general al U.A.T. cererea nr. 16/22.03.2021 

formulata de Biserica Ortodoxa Romana Hidiselu de Jos, prin care solicita terenul din 

spatele Scolii Hidiselu de Jos, avand nr. cadastral 54736, in vederea desfasurarii 

activitatilor specifice cultelor. 

Dl Emanuel Dringo – In anul 2017 ati mai discutat despre aceasta chestiune si 

ati fost de acord ca o parte din teren sa fie utilizat de biserica. 

Domnul Curpas Florian – Supun la vot cererea in vederea aprobarii. 

Cu 12 voturi „pentru” cererea este aprobata. 

 

 Dl Curpas Florian - Nemaifiind alte probleme declar inchise lucrarile sedintei. 

 

 

             PRESEDINTE DE SEDINTA                          p. SECRETAR    

  Curpas Florian                        Emanuel Dringo   

 


