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JUDEŢUL BIHOR
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HIDIȘELU DE SUS

PROCES

VERBAL

Încheiat azi, 30.06.2021, 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 loc. Hidiselu de Sus, prin Dispoziţia Primarului nr. 96 din
24.06.2021, incepand cu ora 15:00.
La şedinţă participa dl Dringo Emanuel – secretarul general al U.A.T. si 9
consilieri locali. Domnii consilieri locali Tirla Alexandru, Cret Cristian si Stiube
Alexandru, care este si presedintele de sedinta ales, precum si doamna consilier Gaspar
Iris sunt absenti.
Dl Dringo Emanuel – Va rog sa faceti propuneri pentru alegerea unui presedinte
de sedinta care sa conduca lucrarile acestei sedinte.
Dl Belenesi Lucian – Il propun ca presedinte pentru aceasta sedinta pe domnul
Cimpan Cristian.
Se supune la vot propunerea domnului Belenesi Lucian.
Propunerea domnului Belenesi Lucian este aprobata cu 9 voturi ,,pentru”, fiind
adoptata Hotararea Consiliului Local nr. 57/2021.
Domnul consilier local Cret Cristian intra in sala de sedinta, fiind astfel prezenti
10 consilieri locali.
Dl Cimpan Cristian - Domnul secretar va citi procesul-verbal al sedintei
anterioare, tinuta in data de 15.06.2021.
Se citeste, de catre secretarul general al comunei, procesul-verbal al sedintei
anterioare.
In lipsa completarilor, procesul-verbal al sedintei anterioare este supus votarii si
este aprobat cu 9 voturi „pentru” si 1 ,,abtinere” a domnului Cret Cristian, fiind
adoptata Hotararea Consiliului Local nr. 58/2021.
Se citeste ordinea de zi dupa cum urmeaza:
1. Proiect de hotarare nr. 3644/2021 privind dizolvarea, lichidarea voluntară și
radierea societății S.C. Compania Reosal S.A. si a Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară Reosal - initiator primar.
2. Proiect de hotarare nr. 3646/2021 privind validarea inventarului terenurilor
disponibile, care pot fi atribuite in folosinta gratuita – initiator primar.
3. Proiect de hotarare nr. 3648/2021 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, ca
urmare a modificarii structurii de functii publice - initiator primar.
4. Proiect de hotarare nr. 3650/2021 privind aprobarea Regulamentului de
organizare si functionare a Consiliului Local al comunei Hidiselu de Sus - initiator
primar.
5. Proiect de hotarare nr. 3652/2021 privind darea in folosinta gratuita a
pachetului cuprinzand etilotest profesional si accesorii - initiator primar.
6. Diverse.
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Se propune suplimentarea ordinii de zi, de catre viceprimar, inlocuitorul de
drept al primarului, cu urmatoarele proiecte de hotarare care necesita aprobare de
urgenta:
1. Proiect de hotarare nr. 3750/2021 privind indreptarea unor erori materiale din
cuprinsul H.C.L. al comunei Hidiselu de Sus nr. 32/2021 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.
2. Proiect de hotarare nr. 3755/2021 privind aprobarea documentatiei cu
denumirea “Plan Urbanistic Zonal – Reglementare si introducere teren in intravilan in
vederea construirii de locuinta”- initiator primar.
Se supune la vot suplimentarea ordinii de zi, cu mentiunea ca punctul ,,6.
Diverse’’ va deveni punctul 8, deoarece inaintea acestuia se vor dezbate cele doua
proiecte.
Suplimentarea ordinii de zi este aprobata cu 10 voturi ,,pentru’’.
Se supune la vot proiectul ordinii de zi, cu suplimentari si renumerotarea
mentionata.
Ordinea de zi, cu suplimentari si renumerotare, este aprobata cu 10 voturi
„pentru”, fiind adoptata Hotararea Consiliului Local nr. 59/2021.
1. Proiect de hotarare nr. 3644/2021 privind dizolvarea, lichidarea voluntară și
radierea societății S.C. Compania Reosal S.A. si a Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară Reosal - initiator primar.
Dl Cimpan Cristian - Supun la vot proiectul de hotarare, daca nu sunt alte
discutii.
Cu 10 voturi „pentru” proiectul de hotarare este aprobat, fiind adoptata
Hotararea Consiliului Local nr. 60/2021.
2. Proiect de hotarare nr. 3646/2021 privind validarea inventarului terenurilor
disponibile, care pot fi atribuite in folosinta gratuita – initiator primar.
Dl Cret Cristian - Au fost informati cei carora li s-au retras terenurile?
Dl Dringo Emanuel - Da, hotararea de retragere a fost comunicata.
Dl Cimpan Cristian - Supun la vot proiectul de hotarare.
Cu 9 voturi „pentru” si 1 ,,abtinere’’ a domnului consilier Cuc Ioan proiectul de
hotarare este aprobat, fiind adoptata Hotararea Consiliului Local nr. 61/2021.
3. Proiect de hotarare nr. 3648/2021 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, ca
urmare a modificarii structurii de functii publice - initiator primar.
Dl Cimpan Cristian - Supun la vot proiectul de hotarare, daca nu sunt discutii.
Cu 10 voturi „pentru” proiectul de hotarare este aprobat, fiind adoptata
Hotararea Consiliului Local nr. 62/2021.
4. Proiect de hotarare nr. 3650/2021 privind aprobarea Regulamentului de
organizare si functionare a Consiliului Local al comunei Hidiselu de Sus - initiator
primar.
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Dl Cimpan Cristian - Supun la vot proiectul de hotarare, daca nu sunt discutii.
Cu 10 voturi „pentru” proiectul de hotarare este aprobat, fiind adoptata
Hotararea Consiliului Local nr. 63/2021.
5. Proiect de hotarare nr. 3652/2021 privind darea in folosinta gratuita a
pachetului cuprinzand etilotest profesional si accesorii - initiator primar.
Dl Dringo Emanuel – Avem un amendament al domnului viceprimar, pe care
vi-l prezint, se refera la modificarea valorii de inventar a bunurilor de la art. 1, in
sensul inscrierii valorii corecte de 4998 lei.
Dl Cimpan Cristian – Supun la vot amendamentul depus de viceprimar.
Cu 10 voturi ,,pentru’’ amendamentul depus de viceprimar este aprobat.
Dl Cimpan Cristian – Supun la vot proiectul de hotarare.
Cu 10 voturi „pentru” proiectul de hotarare este aprobat, fiind adoptata
Hotararea Consiliului Local nr. 64/2021.
6. Proiect de hotarare nr. 3750/2021 privind indreptarea unor erori materiale din
cuprinsul H.C.L. al comunei Hidiselu de Sus nr. 32/2021 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.
Dl Cimpan Cristian - Supun la vot proiectul de hotarare, daca nu sunt discutii.
Cu 10 voturi „pentru” proiectul de hotarare este aprobat, fiind adoptata
Hotararea Consiliului Local nr. 65/2021.
7. Proiect de hotarare nr. 3755/2021 privind aprobarea documentatiei cu
denumirea “Plan Urbanistic Zonal – Reglementare si introducere teren in intravilan in
vederea construirii de locuinta”- initiator primar.
Dl Cimpan Cristian - Supun la vot proiectul de hotarare, daca nu sunt discutii.
Cu 10 voturi „pentru” proiectul de hotarare este aprobat, fiind adoptata
Hotararea Consiliului Local nr. 66/2021.
8. Diverse
Se citeste de catre secretarul general al U.A.T. cererea nr. 3217/2021 transmisa
de I.P.J. Bihor referitoare la desemnarea unei persoane care sa colaboreze cu Biroul
Protectia Animalelor.
Dl Cimpan Cristian- Propun ca domnul viceprimar sa fie persoana care sa
colaboreze cu aceasta structura.
Dl Cuc Ioan – Eu propun ca domnul Ciopleala Grigore sa fie aceasta persoana,
care este si veterinar.
Se supune la vot propunerea domnului Cimpan Cristian.
Cu 8 voturi ,,pentru” si 2 ,,abtineri” ale domnilor consilieri Ciopleala Grigore si
Cuc Ioan, propunerea domnului Cimpan Cristian este aprobata.
Se citeste de catre secretarul general al U.A.T. cererea nr. 21/2021 formulata de
numitul Moca Daniel prin care solicita acordul consiliului local prentru racordarea
unui imobil la reteaua de energie electrica.
Dl Cimpan Cristian - Supun la vot cererea in vederea aprobarii.
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Cu 10 voturi ,,pentru” cerere este aprobata.
Se citeste de catre secretarul general al U.A.T. cererea nr. 22/2021 formulata de
numitul Kadas Ioan-Nicolae si Kadas Corina-Florina prin care solicita acordul
consiliului local prentru racordarea unui imobil la reteaua de energie electrica.
Dl Cimpan Cristian - Supun la vot cererea in vederea aprobarii.
Cu 10 voturi ,,pentru” cerere este aprobata.
Se citeste de catre secretarul general al U.A.T. informarea nr. 23/2021
formulata de numitul Scoala Gimnaziala nr. 1 Hidiselu de Sus prin care anunta
mutarea provizorie a unui sediu.
Dl Cimpan Cristian – Propun sa aprobam si sa le transmitem acordul referitor la
mutare, supun la vot.
Cu 10 voturi ,,pentru” propunerea este aprobata.
Se citeste de catre secretarul general al U.A.T. cererea nr. 24/2021 formulata de
numitul Moca Daniel prin care solicita acordul consiliului local prentru racordarea
unui imobil la reteaua de alimentare cu apa.
Dl Cimpan Cristian - Supun la vot cererea in vederea aprobarii.
Cu 10 voturi ,,pentru” cerere este aprobata.
Se citeste de catre secretarul general al U.A.T. cererea/plangerea nr. 25/2021
formulata de numitul Filip Ioan Lucian prin care solicita atribuirea unei suprafete de
pasjiste si precizeaza nemultumirea referitoare la amplasamentul care i-a fost propus
anterior.
Dl Dringo Emanuel – Din cate stiu au fost incheiate mai multe contracte in
Mierlau, dintre toti numai unul este nemultumit?
Dl Cimpan Cristian – Stiu ca au fost discutii inainte cu fermierii, dar domnul nu
cred ca a fost prezent pentru a clarifica amplasamentele.
Dl Belenesi Lucian – Termenul de atribuire a trecut, eu propun sa ramana
acelasi amplasament si sa nu aprobam cererea de modificare.
Dl Cimpan Cristian – Supun la vot propunerea domnului Belenesi Lucian si
mentionez ca eu si domul Petricau nu vom vota din motive personale.
Rezultatul votului este 5 voturi ,,pentru” si 3 ,,abtineri” ale domnilor Cret
Cristian, Ciopleala Grigore si Cuc Ioan.
Dl Cimpan Cristian – Nemaifiind alte probleme inscrise pe ordinea de zi declar
inchise lucrarile sedintei.

PRESEDINTE DE SEDINTA
Cimpan Cristian

p. SECRETAR
Emanuel Dringo
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