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

 

Încheiat azi, 22.04.2021, 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. 76 din 

16.04.2021, incepand cu ora 14:00. 

 

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

secretarul general al U.A.T. si toti cei 13 consilieri locali. 

 

 Domnul Curpas Florian – Putem incepe 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 31.03.2021. 

Dl Cuc Ioan – Eu am o completare, s-a propus ca femeia de serviciu sa fie 

angajata la primarie, sa i se creeze un post. 

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

fiind aprobat cu 13 voturi „pentru”, adoptandu-se Hotararea Consiliului Local nr. 

29/2021. 

 

Se citeste ordinea de zi dupa cum urmeaza:  

1. Proiect de hotarare privind aprobarea participării comunei Hidiselu de Sus în 

proiectul intitulat ,,Cresterea eficientei energetice a Școlii Primare nr. 1, a Gradinitei 

cu Program Normal nr. 4 din localitatea Santelec si a Gradinitei cu Program Normal 

din localitatea Hidiselu de Sus, comuna Hidiselu de Sus”, avand ca obiect cresterea 

eficientei energetice a Gradinitei cu Program Normal nr. 1 din localitatea Hidiselu de 

Sus - initiator primar. 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea participării comunei Hidiselu de Sus în 

proiectul intitulat ,,Cresterea eficientei energetice a Școlii Primare nr. 1, a Gradinitei 

cu Program Normal nr. 4 din localitatea Santelec si a Gradinitei cu Program Normal 

din localitatea Hidiselu de Sus, comuna Hidiselu de Sus”, avand ca obiect cresterea 

eficientei energetice a Școlii Primare nr. 1 si a Gradinitei cu Program Normal nr. 4 din 

localitatea Santelec - initiator primar. 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie a bugetului local al 

comunei Hidiselu de Sus pe trimestrul I/2021 - initiator primar. 

4. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe 

anul 2021 - initiator primar. 
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5. Proiect de hotarare cu privire la modificarea H.C.L. al comunei Hidiselu de 

Sus nr. 51/2015 privind aprobarea Acordului de cooperare privind organizarea şi 

exercitarea activităţii de audit public intern - initiator primar. 

6. Proiect de hotarare referitoare la aprobarea Regulamentului privind normele 

de gospodărire comunala - initiator primar. 

7. Diverse. 

Dl Petroi Adrian – Am mai initiat cateva proeicte de hotarare urgente si vreau 

sa suplimentam ordinea de zi, acestea sunt: 

1. Proiect de hotarare privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 

fiscal 2022 - initiator primar. 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea cuantumului si numarului burselor 

scolare ce se vor acorda elevilor scolarizati din unitatile de invatamant din comuna 

Hidiselu de Sus pentru anul scolar 2020-2021 - initiator primar. 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului local pentru asigurarea 

resurselor umane, materiale si financiare, necesare gestionarii Situaţiilor de Urgenţă 

pentru anul 2021, al Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta Hidiselu de Sus, 

judeţul Bihor - initiator primar. 

4. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului local pentru asigurarea 

resurselor umane, materiale si financiare, necesare gestionarii Situaţiilor de Urgenţă 

pentru anul 2021, al Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta Hidiselu de Sus, 

judeţul Bihor - initiator primar.  

Se mentioneaza ca proiectele de hotarare propuse pentru suplimentarea ordinii 

de zi se vor dezbate inaintea punctului 7. ,,Diverse’’, acesta din urma devenind punctul 

11. 

Se supune la vot suplimentarea ordinii de zi. 

Cu 13 voturi „pentru” suplimentarea ordinii de zi este aprobata. 

 Se supune la vot ordinea de zi suplimentata cu cele patru proiecte de hotarare 

indicate si renumerotarea mentionata. 

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

indicate, cu renumerotarea mentionata, sunt aprobate cu 13 voturi „pentru”, fiind 

adoptata Hotararea Consiliului Local nr. 30/2021. 

 

1. Proiect de hotarare privind aprobarea participării comunei Hidiselu de Sus în 

proiectul intitulat ,,Cresterea eficientei energetice a Școlii Primare nr. 1, a Gradinitei 

cu Program Normal nr. 4 din localitatea Santelec si a Gradinitei cu Program Normal 

din localitatea Hidiselu de Sus, comuna Hidiselu de Sus”, avand ca obiect cresterea 

eficientei energetice a Gradinitei cu Program Normal nr. 1 din localitatea Hidiselu de 

Sus - initiator primar. 

Dl Cuc Ioan – Va rog sa insistati sa se puna cazane pe peleti. 

Dl Curpas Florian – Supun al vot proiectul de hotarare daca nu mai sunt 

probleme. 

Cu 13 voturi „pentru” proiectul de hotarare este aprobat, fiind adoptata 

Hotararea Consiliului Local nr. 31/2021. 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea participării comunei Hidiselu de Sus în 

proiectul intitulat ,,Cresterea eficientei energetice a Școlii Primare nr. 1, a Gradinitei 
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cu Program Normal nr. 4 din localitatea Santelec si a Gradinitei cu Program Normal 

din localitatea Hidiselu de Sus, comuna Hidiselu de Sus”, avand ca obiect cresterea 

eficientei energetice a Școlii Primare nr. 1 si a Gradinitei cu Program Normal nr. 4 din 

localitatea Santelec - initiator primar. 

Dl Curpas Florian – Supun la vot proiectul de hotarare. 

Cu 13 voturi „pentru” proiectul de hotarare este aprobat, fiind adoptata 

Hotararea Consiliului Local nr. 32/2021. 

 

3. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie a bugetului local al 

comunei Hidiselu de Sus pe trimestrul I/2021 - initiator primar. 

Dl Curpas Florian – Supun la vot proiectul de hotarare. 

Cu 13 voturi „pentru” proiectul de hotarare este aprobat, fiind adoptata 

Hotararea Consiliului Local nr. 33/2021. 

 

4. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe 

anul 2021 - initiator primar. 

Dl Petroi Adrian – Vor mai fi bani alocati de consiliul judetean. 

- Dorim sa amenajam un parc in Hidiselu de Jos, sa montam iluminat stradal in 

Santelec, sa finalizam drumul catre cimitirul din Hidiselu de Sus, o modificare ar fi la 

acest drum faptul ca am hotarat sa facem santuri betonate. 

- Scolile au banii lor separat, iar din bugetul local vom asigura transportul si 

cele doua proiect cu eficientizarea energetica. Sumele prevazute ar fi cam pana prin 

vara. 

- Insistam sa obtinem finantare pentru proiectele cu canalizarea si corpul de 

cladire nou la scoala din Hidiselu de Sus. 

- Ne mai propunem sa face capela in Santelec, dar ca si in Sumugiu, nu avem 

teren. La Sumugiu membrii composesoratului sunt de acord sa doneze teren, dar la 

Santelec astept acordul preotului. 

Dl Cuc Ioan- Este o suma cam mare la bunuri si servicii la Autoritati publice, as 

propune sa luam de acolo si sa mutam la capela, cam 150.000 lei. 

Dl Curpas Florian – Supun la vot propunerea dlui Cuc Ioan. 

Cu 4 voturi ,,pentru” a dlor consilieri locali Cuc Ioan, Tirla Alexandru, 

Ciopleala Grigore si Cret Cristian, precum si 9 „abtineri”, propunerea este respinsa. 

Dl Tirla Alexadru – Propun sa alocam bani pentru punctul sanitar din Sumugiu. 

Dl Petroi Adrian – Nu exista punct sanitar in Sumugiu, urmeaza sa schimbam 

destinatia scolii din Sumugiu si sa vedem daca putem face un astfel de punct acolo. 

Dl Tirla Alexadru – Capitolul 7.4. cheltuieli de capital ce reprezinta? 

Dl Petroi Adrian – Bani pentru planul urbanistic general si altele. 

Dl Tirla Alexandru – Pentru caini sau cadavre ar mai trebui sa punem bani. 

Dl Petroi Adrian – Cainii trebuie tinuti acasa in primul rand, prefer sa alocam 

bani pentru intretinerea batranilor. 

- O sa cer oferta de la o firma autorizata pentru problema cainilor. 

Dl Curpas Florian – Supun la vot proiectul de hotarare daca nu mai sunt 

neclaritati. 
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Cu 10 voturi „pentru” si 3 „abtineri”, ale consilierilor locali Cuc Ioan, Tirla 

Alexandru si Ciopleala Grigore proiectul de hotarare este aprobat, fiind adoptata 

Hotararea Consiliului Local nr. 34/2021. 

 

5. Proiect de hotarare cu privire la modificarea H.C.L. al comunei Hidiselu de 

Sus nr. 51/2015 privind aprobarea Acordului de cooperare privind organizarea şi 

exercitarea activităţii de audit public intern - initiator primar. 

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

Cu 13 voturi „pentru” proiectul de hotarare este aprobat, fiind adoptata 

Hotararea Consiliului Local nr. 35/2021. 

 

6. Proiect de hotarare referitoare la aprobarea Regulamentului privind normele 

de gospodărire comunala - initiator primar. 

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

Cu 13 voturi „pentru” proiectul de hotarare este aprobat, fiind adoptata 

Hotararea Consiliului Local nr. 36/2021. 

 

7. Proiect de hotarare privind indexarea impozitelor si taxelor locale pentru anul 

fiscal 2022 - initiator primar. 

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

Cu 13 voturi „pentru” proiectul de hotarare este aprobat, fiind adoptata 

Hotararea Consiliului Local nr. 37/2021. 

 

8. Proiect de hotarare privind aprobarea cuantumului si numarului burselor 

scolare ce se vor acorda elevilor scolarizati din unitatile de invatamant din comuna 

Hidiselu de Sus pentru anul scolar 2020-2021 - initiator primar. 

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

Cu 13 voturi „pentru” proiectul de hotarare este aprobat, fiind adoptata 

Hotararea Consiliului Local nr. 38/2021. 

 

9. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului local pentru asigurarea 

resurselor umane, materiale si financiare, necesare gestionarii Situaţiilor de Urgenţă 

pentru anul 2021, al Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta Hidiselu de Sus, 

judeţul Bihor - initiator primar. 

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

Cu 13 voturi „pentru” proiectul de hotarare este aprobat, fiind adoptata 

Hotararea Consiliului Local nr. 39/2021. 

 

10. Proiect de hotarare privind reprezentarea de drept in adunarile generale ale 

asociatiilor de dezvoltare intercomunitara si in adunarile generale ale operatorilor 

regionali si locali- initiator primar - initiator primar.  

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

Cu 13 voturi „pentru” proiectul de hotarare este aprobat, fiind adoptata 

Hotararea Consiliului Local nr. 40/2021. 
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11. Diverse 

Se citeste de catre secretarul general al U.A.T. cererea nr. 17/01.04.2021 

formulata S.C Compania de Apa Oradea S.A. privind emiterea acordului 

administratorului drumului cu privire la executarea unor lucrari. 

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

Cu 13 voturi „pentru” cererea este aprobata. 

 

Se citeste de catre secretarul general al U.A.T. cererea nr. 18/06.04.2021 numita 

Balas Mariana-Ana privind eliberarea cardului – legitimatie pentru locurile gratuite de 

parcare. 

Domnul Curpas Florian   Supun la vot cererea in vederea aprobarii. 

Cu 13 voturi „pentru” cererea este aprobata. 

 

Dl Dringo Emanuel – Va aduc aminte ca trebuie sa va depuneti raportul de 

activitate pentru anul trecut. 

 

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

 

 

             PRESEDINTE DE SEDINTA                          p. SECRETAR    

  Curpas Florian                        Emanuel Dringo   

 


