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JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL
AL COMUNEI
HIDIȘELU DE SUS

PROCES

VERBAL

Încheiat azi, 26.08.2021, 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. 131 din
20.08.2021, incepand cu ora 14:00.
La şedinţă participa dl Dringo Emanuel – secretarul general al U.A.T. si toti cei
13 consilieri locali.
Dl Stiube Adrian - Au trecut 3 luni de la alegerea mea, asadar, va trebui sa
alegem alt presedinte.
Dl Cuc Ioan – Il propun ca presedinte pe dl Cret Cristian.
Se supune la vot propunerea dlui Cuc Ioan.
Cu 4 voturi ,,pentru”, ale domnilor consilieri locali Tirla Alexandru, Cuc Ioan,
Cret Cristian si Ciopleala Grigore, si 9 ,,abtineri”, propunerea nu este aprobata.
Dl Belenesi Lucian – Il propun ca presedinte pe dl Cimpan Cristian.
Se supune la vot propunerea dlui Belenesi Lucian.
Cu 9 voturi ,,pentru” si 4 ,,abtineri”, ale domnilor consilieri locali Tirla
Alexandru, Cuc Ioan, Cret Cristian si Ciopleala Grigore, propunerea este aprobata,
domnul Cimpan Cristian fiind ales presedinte de sedinta pentru 3 luni.
Dl Dringo Emanuel – Ati primit procesul-verbal al sedintei anterioare, va rog sa
spuneti daca aveti completari.
Dl Tirla Alexandru – La propunerea cu exproprierea eu m-am impotrivit pentru
ca aceasta ar trebui sa fie ultima varianta, exista parcare in fata si proiect aprobat.
Dl Cuc Ioan – Ati inceput prea repede sedinta.
In lipsa altor completarilor, procesul-verbal al sedintei anterioare este supus
votarii si este aprobat cu 9 voturi „pentru”, 2 ,,abtineri” ale domnilor consilieri locali
Cuc Ioan si Cret Cristian, precum si 2 voturi ,,impotriva” ale domnilor consilieri locali
Tirla Alexandru si Ciopleala Grigore.
Se citeste ordinea de zi dupa cum urmeaza:
1. Proiect de hotarare nr. 4735/2021 privind aprobarea documentatiei referitoare
la imobilele cu suprafata totala de 2420 mp., reprezentand drumuri publice situate in
comuna Hidiselu de Sus, satul Hidiselu de Sus - initiator primar.
2. Proiect de hotarare nr. 4737/2021 privind completarea H.C.L. al comunei
Hidiselu de Sus nr. 21/2007 privind aprobarea inventarului bunurilor care apartin
comunei Hidiselu de Sus - initiator primar.
3. Proiect de hotarare nr. 4739/2021 privind apartenenta unor bunuri la
domeniul public al comunei Hidiselu de Sus - initiator primar.
4. Proiect de hotarare nr. 4741/2021 privind incetarea contractului de inchiriere
cu nr. 2337/28.11.2006 - initiator primar.
5. Proiect de hotarare nr. 4743/2021 privind constituirea dreptului de superficie
asupra terenului identificat prin nr. cadastral 50727 – Hidiselu de Sus, inscris in C.F.
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nr. 50727 - Hidiselu de Sus, in favoarea numitei Noane Miriam-Victoria - initiator
primar.
6. Proiect de hotarare nr. 4745/2021 privind atribuirea in folosinta gratuita a
unor terenuri in vederea construirii unei locuinte proprietate personala, pentru 3
beneficiari - initiator primar.
7. Proiect de hotarare nr. 4747/2021 privind aprobarea statului de functii al
aparatului de specialitate al Primarului comunei Hidiselu de Sus, ca urmare a
modificarii unui raport de serviciu - initiator primar.
8. Diverse.
Dl Petroi Adrian – As dori sa suplimentam ordinea de zi cu un proiect urgent,
acesta este P.H.C.L. nr. 4814/2021 privind aprobarea contractarii unei finantari
rambursabile interne in valoare de maximum 500.000 lei, fara TVA - initiator primar,
si as vrea sa il discutam la punctul 8, iar la punctul 9 sa discutam ,,Diverse”.
Se supune la vot suplimentarea si renumerotarea ordinii de zi.
Cu 13 voturi ,,pentru” este aprobata suplimentarea si renumerotarea ordinii de
zi.
Se supune la vot proiectul ordinii de zi suplimentat si renumerotat.
Ordinea de zi, suplimentata si renumerotata, este aprobata cu 13 voturi
„pentru”.
1. Proiect de hotarare nr. 4735/2021 privind aprobarea documentatiei referitoare
la imobilele cu suprafata totala de 2420 mp., reprezentand drumuri publice situate in
comuna Hidiselu de Sus, satul Hidiselu de Sus - initiator primar.
Dl Cuc Ioan – Este un lucru bun, numai sa discutati cu cetatenii sa nu fie
probleme.
Dl Cimpan Cristian - Supun la vot proiectul de hotarare.
Cu 13 voturi „pentru” proiectul de hotarare este aprobat, fiind adoptata
Hotararea Consiliului Local nr. 71/2021.
2. Proiect de hotarare nr. 4737/2021 privind completarea H.C.L. al comunei
Hidiselu de Sus nr. 21/2007 privind aprobarea inventarului bunurilor care apartin
comunei Hidiselu de Sus - initiator primar.
Dl Cimpan Cristian – Daca nu sunt discutii supun la vot proiectul de hotarare.
Cu 13 voturi „pentru” proiectul de hotarare este aprobat, fiind adoptata
Hotararea Consiliului Local nr. 72/2021.
3. Proiect de hotarare nr. 4739/2021 privind apartenenta unor bunuri la
domeniul public al comunei Hidiselu de Sus - initiator primar.
Dl Dringo Emanuel – Dl primar a forumulat un amendament pe care vi-l
prezint, s-a mai inclus un bransament.
Dl Cimpan Cristian – Supun la vot amendamentul formulat de dl primar.
Cu 13 voturi „pentru” amendamentul este aprobat.
Dl Cimpan Cristian – Daca nu mai sunt discutii supun la vot proiectul de
hotarare cu amendament.
Cu 13 voturi „pentru” proiectul de hotarare este aprobat, fiind adoptata
Hotararea Consiliului Local nr. 73/2021.
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4. Proiect de hotarare nr. 4741/2021 privind incetarea contractului de inchiriere
cu nr. 2337/28.11.2006 - initiator primar.
Dl Cimpan Cristian – Daca nu sunt discutii supun la vot proiectul de hotarare.
Cu 13 voturi „pentru” proiectul de hotarare este aprobat, fiind adoptata
Hotararea Consiliului Local nr. 74/2021.
5. Proiect de hotarare nr. 4743/2021 privind constituirea dreptului de superficie
asupra terenului identificat prin nr. cadastral 50727 – Hidiselu de Sus, inscris in C.F.
nr. 50727 - Hidiselu de Sus, in favoarea numitei Noane Miriam-Victoria - initiator
primar.
Dl Tirla Alexandru – Nu a fost introdus in tabelul de retragere.
Dl Dringo Emanuel – Cererea este de anul trecut.
Dl Cimpan Cristian – Daca nu mai sunt discutii supun la vot proiectul de
hotarare.
Cu 13 voturi „pentru” proiectul de hotarare este aprobat, fiind adoptata
Hotararea Consiliului Local nr. 75/2021.
6. Proiect de hotarare nr. 4745/2021 privind atribuirea in folosinta gratuita a
unor terenuri in vederea construirii unei locuinte proprietate personala, pentru 3
beneficiari - initiator primar.
Dl Cimpan Cristian – Supun la vot proiectul de hotarare.
Cu 12 voturi „pentru” si o ,,abtinere”, a dlui consilier local Ciopleala Grigore,
proiectul de hotarare este aprobat, fiind adoptata Hotararea Consiliului Local nr.
76/2021.
7. Proiect de hotarare nr. 4747/2021 privind aprobarea statului de functii al
aparatului de specialitate al Primarului comunei Hidiselu de Sus, ca urmare a
modificarii unui raport de serviciu - initiator primar.
Dl Cimpan Cristian – Supun la vot proiectul de hotarare.
Cu 13 voturi „pentru” proiectul de hotarare este aprobat, fiind adoptata
Hotararea Consiliului Local nr. 77/2021.
8. Proiect de hotarare nr. 4814/2021 privind aprobarea contractarii unei finantari
rambursabile interne in valoare de maximum 500.000 lei, fara TVA – initiator primar.
Dl Cuc Ioan – Pe cati ani?
Dl Petroi Adrian – Pe 5 ani.
Dl Cimpan Cristian – Daca nu mai sunt discutii supun la vot proiectul de
hotarare.
Cu 13 voturi „pentru” proiectul de hotarare este aprobat, fiind adoptata
Hotararea Consiliului Local nr. 78/2021.
9. Diverse.
Se citeste de catre secretarul general al U.A.T. cererea nr. 34/2021 formulata de
numita Rat Mihaela-Elena, prin care solicita acordul consiliului local prentru
racordarea unui imobil la retelele de utilitate publica existente.
Dl Cimpan Cristian – Propun aprobarea cererii si supun la vot.
Cu 13 voturi ,,pentru” propunerea este aprobata.
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Se citeste de catre secretarul general al U.A.T. cererea nr. 35, 4809 si
4810/2021 formulata de numitul Lup Alexandru, prin care solicita acordul consiliului
local pentru racordarea unui imobil la retelele de utilitate publica existente si pentru
executarea accesului la drumul public.
Dl Cimpan Cristian – Propun aprobarea cererii si supun la vot.
Cu 13 voturi ,,pentru” propunerea este aprobata.
Se citeste de catre secretarul general al U.A.T. cererea nr. 4691/2021 formulata
de numita Faragau Susana, prin care solicita obtinerea cardului-legitimatie pentru
locurile gratuite de parcare.
Dl Cimpan Cristian – Propun aprobarea cererii si supun la vot.
Cu 13 voturi ,,pentru” propunerea este aprobata.
Se citeste de catre secretarul general al U.A.T. cererea nr. 4807 si 4808/2021
formulata de numita Cuc Alexandra, prin care solicita acordul consiliului local pentru
racordarea unui imobil la retelele de utilitate publica existente si pentru executarea
accesului la drumul public.
Dl Cimpan Cristian – Propun aprobarea cererii si supun la vot.
Cu 13 voturi ,,pentru” propunerea este aprobata.
Se citeste de catre secretarul general al U.A.T. cererea nr. 4811/2021 formulata
de numitul Rechtenvold Petru, prin care solicita acordul consiliului local pentru
executarea accesului la drumul public aferent unui imobil.
Dl Cimpan Cristian – Propun aprobarea cererii si supun la vot.
Cu 13 voturi ,,pentru” propunerea este aprobata.
Se citeste de catre secretarul general al U.A.T. cererea nr. 36/2021 formulata de
numita Marinau Beata-Ibolya, prin care solicita obtinerea cardului-legitimatie pentru
locurile gratuite de parcare.
Dl Cimpan Cristian – Propun aprobarea cererii si supun la vot.
Cu 13 voturi ,,pentru” propunerea este aprobata.
Dl Cuc Ioan – Era bun un raport referitor la inceperea anului scolar. Daca ne
puteti spune ce lucrari s-au efectuat sau cum a fost pregatit.
Dl Petroi Adrian – Vor functiona toate unitatile de invatamant, totul este
pregatit.
- Sa veniti sa va interesati mai des depre problemele comunitatii, nu doar la
sedinta de consiliu.
- Despre expropriere, nu am nici o problema cu proprietarul terenului de langa
camin, si anul trecut parca am propus in sedinta sa-l cumparam.
- Propunerea de expropriere este una legala, avem nevoie de parcare.
- Iar la fosta sala de nunti am amenajat pentru ca era totul degradat, acum
depozitam acolo pachetele pentru persoanele defavorizate (P.O.A.D.) .
Dl Cimpan Cristian – Nemaifiind alte probleme inscrise pe ordinea de zi declar
inchise lucrarile sedintei.
PRESEDINTE DE SEDINTA

p. SECRETAR
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Cimpan Cristian

Emanuel Dringo
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