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

 

Încheiat azi, 26.05.2021, 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. 86 din 

20.05.2021, incepand cu ora 14:00. 

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

secretarul general al U.A.T. si 12 consilieri locali, domnul consilier local Tirla 

Alexandru nefiind prezent. 

 

 Dl Curpas Florian - Este necesar sa alegem un nou presedinte de sedinta. 

Dl Cimpan Cristian - Il propun ca presedinte de sedinta pe domnul Stiube 

Adrian. 

Se supune la vot propunerea domnului Cimpan Cristian, aceasta fiind aprobata 

cu 12 voturi ,,pentru”, fiind adoptata Hotararea Consiliului Local nr. 41/2021. 

 

Domnul consilier Tirla Alexandru intra in sala de sedinta, astfel, toti consilierii 

locali sunt prezenti. 

 

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

anterioare, din data de 22.04.2021. 

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

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

42/2021. 

 

Se citeste ordinea de zi dupa cum urmeaza:  

1. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii duratei contractului de 

inchiriere incheiat intre comuna Hidiselu de Sus si Dr. Lup Camelia Veronica - 

initiator primar. 

2. Proiect de hotarare privind asumarea responsabilității de către comuna 

Hidiselu de Sus privind organizarea și derularea procedurilor de atribuire a 

contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor-

cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative prevazute de 

Programul pentru școli al României - initiator primar. 

3. Proiect de hotarare privind înființarea parteneriatului public-privat de 

dezvoltare locală “Asociația Grup de Acțiune Locală ZMO Dealul Șomleu” și aderarea 

comunei Hidiselu de Sus la parteneriatul mai sus menționat, pentru perioada de 

programare PNDR 2023-2027 - initiator primar. 

4. Proiect de hotarare privind aprobarea modificării contractului  de delegare a 

gestiunii serviciului  de transport public local de persoane prin curse regulate la nivelul 

comunei Hidișelul de Sus (sat Sântelec) - initiator primar. 
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5. Proiect de hotarare privind pieirea unor bunuri aflate in propoprietatea 

publica a comunei Hidiselu de Sus - initiator primar. 

6. Proiect de hotarare privind trecerea unor bunuri din domeniul public in 

domeniul privat al comunei Hidiselu de Sus - initiator primar. 

7. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe 

anul 2021 - initiator primar. 

8. Proiect de hotarare privind schimbarea destinatiei cladirii scolii din loc. 

Sumugiu, avand nr. cadastral 50238-C1-Sumugiu, inscrisa in C.F. 50238 - Hidiselu de 

Sus - initiator primar.  

9. Diverse. 

Dl Petroi Adrian – Am mai initiat un proiect de hotarare care fara indoiala este 

urgent, pentru ca s-a insistat mult asupra acestei probleme, asadar, vreau sa 

suplimentam ordinea de zi cu Proiect de hotarare privind retragerea dreptului de 

folosinţă gratuită aferent unor terenuri atribuite in conformitate cu prevederile Legii nr. 

15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate 

personala. 

- Proiectul nu mai suporta amanare dat fiind faptul ca situatia terenurilor in 

cauza trebuie actualizata cat mai repede pentru a putea fi atribuite cu celeritate. 

Se mentioneaza ca proiectul de hotarare propus pentru suplimentarea ordinii de 

zi se va dezbate inaintea punctului 9. ,,Diverse’’, acesta din urma devenind punctul 10. 

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 de proiectul de hotarare indicat si 

renumerotarea mentionata. 

Ordinea de zi, cu suplimentarea care consta in proiectul de hotarare indicat, cu 

renumerotarea mentionata, este aprobata cu 13 voturi „pentru”, fiind adoptata 

Hotararea Consiliului Local nr. 43/2021. 

 

1. Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii duratei contractului de 

inchiriere incheiat intre comuna Hidiselu de Sus si Dr. Lup Camelia Veronica - 

initiator primar. 

Dl Stiube Adrian – 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. 44/2021. 

 

2. Proiect de hotarare privind asumarea responsabilității de către comuna 

Hidiselu de Sus privind organizarea și derularea procedurilor de atribuire a 

contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor-

cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative prevazute de 

Programul pentru școli al României - initiator primar. 

Dl Petroi Adrian – Avem posibilitatea sa facem noi achizitia si pentru a 

gestiona mai usor procesul o sa incercam sa apelam la producatorii locali, vedem cum 

ne permite si legislatia. 

Dl Stiube Adrian – Daca nu mai sunt neclaritati supun la vot proiectul de 

hotarare. 

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

Hotararea Consiliului Local nr. 45/2021. 
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3. Proiect de hotarare privind înființarea parteneriatului public-privat de 

dezvoltare locală “Asociația Grup de Acțiune Locală ZMO Dealul Șomleu” și aderarea 

comunei Hidiselu de Sus la parteneriatul mai sus menționat, pentru perioada de 

programare PNDR 2023-2027 - initiator primar. 

Dl Cuc Ioan – Sa nu bagam contributia degeaba. 

Dl Petroi Adrian – Trebuie sa incercam, vreau prin aceast grup sa facem un 

centru cu produse traditionale. Vom stabili cu ceilalti membri in functie de nr. de 

locuitori cat va fi contributia. 

 - Prin acest grup vor putea depune proiecte si alte persoane. 

Dl Stiube Adrian – Daca nu mai sunt neclaritati supun la vot proiectul de 

hotarare. 

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

Hotararea Consiliului Local nr. 46/2021. 

 

4. Proiect de hotarare privind aprobarea modificării contractului  de delegare a 

gestiunii serviciului  de transport public local de persoane prin curse regulate la nivelul 

comunei Hidișelul de Sus (sat Sântelec) - initiator primar. 

Dl Stiube Adrian – 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. 47/2021. 

 

5. Proiect de hotarare privind pieirea unor bunuri aflate in propoprietatea 

publica a comunei Hidiselu de Sus - initiator primar. 

Dl Stiube Adrian – Daca nu sunt neclaritati supun la vot proiectul de hotarare. 

Cu 12 voturi „pentru” si o ,,abtinere” a dlui Ciopleala Grigore proiectul de 

hotarare este aprobat, fiind adoptata Hotararea Consiliului Local nr. 48/2021. 

 

6. Proiect de hotarare privind trecerea unor bunuri din domeniul public in 

domeniul privat al comunei Hidiselu de Sus - initiator primar. 

Dl Stiube Adrian – Daca nu sunt neclaritati supun la vot proiectul de hotarare. 

Cu 10 voturi „pentru” si 3 ,abtineri”, ale dlor Ciopleala Grigore, Tirla 

Alexandru si Cuc Ioan, proiectul de hotarare este aprobat, fiind adoptata Hotararea 

Consiliului Local nr. 49/2021. 

 

7. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe 

anul 2021 - initiator primar. 

Dl Petroi Adrian – Avem o rectificare pentru suma de bani a contractelor de 

finantare pentru eficientizarea energetica a scolilor si mai avem nevoie de ceva bani 

pentru motorina. 

Dl Stiube Adrian – Daca nu mai sunt neclaritati supun la vot proiectul de 

hotarare. 

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

Hotararea Consiliului Local nr. 50/2021. 
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8. Proiect de hotarare privind schimbarea destinatiei cladirii scolii din loc. 

Sumugiu, avand nr. cadastral 50238-C1-Sumugiu, inscrisa in C.F. 50238 - Hidiselu de 

Sus - initiator primar.  

Dl Stiube Adrian – 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. 51/2021. 

 

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

unor terenuri atribuite in conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2003 privind 

sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala - 

initiator primar. 

Dl Petroi Adrian – Dupa toate discutiile purtate a venit momentul sa clarificam 

si situatia acestor terenuri. 

- Doua terenuri dintre cele din anexa au fundatie turnata ilegal, mai sunt inca 

doua terenuri cu constructii mai avansate, pe care nu le-am inclus aici, o sa mai 

analizam situatia lor. 

Tirla Alexandru – Cozman Mariana a facut ceva demersuri 

Dl Petroi Adrian - Acestia nu au mai efectuat demersuri pentru a construi asa ca 

nu mai avem incotro si trebuie sa le retragem. 

Dl Cret Cristian – Au fost informati oamenii? 

Dl Petroi Adrian – Au fost anuntati multi dintre ei, scrie si in contract. 

Dl Stiube Adrian – Daca nu mai sunt neclaritati supun la vot proiectul de 

hotarare. 

Cu 10 voturi „pentru” si 3 ,abtineri”, ale dlor Cret Cristian, Tirla Alexandru si 

Cuc Ioan, proiectul de hotarare este aprobat, fiind adoptata Hotararea Consiliului Local 

nr. 52/2021. 

 

10. Diverse. 

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

avere si interese. 

 

 Dl Stiube Adrian - Nemaifiind alte probleme declar inchise lucrarile sedintei. 

 

 

             PRESEDINTE DE SEDINTA                           p. SECRETAR    

  Stiube Adrian                        Emanuel Dringo   

 


