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Nr. 338 din 21.01.2022                                              

 

RAPORT 

 

cu privire la ducerea la indeplinire a Hotararilor Consiliului Local al comunei 

Hidiselu de Sus, adoptate in anul 2021 

 

 

 

În conformitate cu prevederile art. 154 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, primarul asigura respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale ale 

cetatenilor, a prevederilor Constitutiei, precum si punerea în aplicare a legilor, a decretelor 

Presedintelui României, a ordonantelor si hotarârilor Guvernului, a hotarârilor consiliului 

local. Primarul dispune masurile necesare si acorda sprijin pentru aplicarea ordinelor si 

instructiunilor cu caracter normativ ale ministrilor, ale celorlalti conducatori ai autoritatilor 

administratiei publice centrale, ale prefectului, a dispozitiilor presedintelui consiliului 

judetean, precum si a hotarârilor consiliului judetean, în conditiile legii. 

Referindu-mă la îndeplinirea atribuţiilor privind punerea in aplicare a hotararilor 

consiliului local, în perioada supusă analizei, consiliul local a fost convocat în 12 şedinţe 

ordinare, 2 extraordinare si 4 extraordinare, convocate de indata, dintre care numai o sedinta 

extraordinara, convocata de indata, nu a avut loc din lipsa cvorumului. Cu aceasta ocazie au 

fost adoptate 113 hotarari, toate proiectele acestora avandu-l ca initiator pe Primarul comunei 

Hidiselu de Sus, cu exceptia unuia, initiat de domnul viceprimar.  

Dintre proiectele de hotarare initiate, doua proiecte nu au devenit hotarare, acestea au 

privit urmatoarele chestiuni: 

- vanzarea directa a terenului atribuit in baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul 

acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte proprietate personala, republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare, doamnei Fira Florica ; 

- aprobarea studiului de oportunitate, a modalității de atribuire a contractului de 

delegare, a  contractului de delegare, a regulamentului și a caietului de sarcini pentru 

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

comunei Hidișelul de Sus. 

Hotararile principale au vizat adoptarea bugetului local, rectificări ale acestuia, 

stabilire de impozite si taxe, studii de fezabilitate, planuri urbanistice zonale, gestionarea 

serviciilor publice de salubrizare, alimentare cu apa, transport, drumuri publice, precum si 

planuri sau programe pentru situatii de urgenta. 

Ca urmare a demersurilor secretarului general al comunei, toate hotararile au fost 

comunicate Institutiei Prefectului judetului Bihor, iar pana la momentul intocmirii 

prezentului nici o hotarare nu a fost stabilita ca fiind nelegala de aceasta institutie sau de 

instantele de judecata. 
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Dupa adoptarea lor, hotararile consiliului local au fost comunicate primarului, de catre 

secretarul general al comunei, in termenul legal, in vederea ducerii la indeplinire a acestora. 

Au fost implementate toate hotararile adoptate si sunt in curs de implementare, 

urmatoarele hotarari ale consiliului local: 

- H.C.L. nr. 36/2021 referitoare la aprobarea Regulamentului privind normele de 

gospodărire comunala; 

- H.C.L. nr. 45 /2021 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; 

- H.C.L. nr. 79/2021 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 nr. 1 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; 

- H.C.L. nr. 80/2021 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 nr. 1 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; 

- H.C.L. nr. 95/2021  privind aprobarea documentatiei aferente cererii de finantare 

prin Programul national de investitii „Anghel Saligny” pentru realizarea obiectivului de  

investitie „Sistem centralizat de canalizare in localitatea Hidiselu de Sus”; 

- H.C.L. nr. 106/2021 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 

2022; 

- H.C.L. nr. 107/2021 privind aprobarea planului anual de actiuni sau lucrări de interes 

local la nivelul comunei Hidiselu de Sus, care va fi executat cu beneficiarii Legii nr. 

416/2001, în anul 2022; 

- H.C.L. nr. 113/2021 privind declansarea procedurii de expropriere pentru cauza de 

utilitate publica in vederea realizarii investitiei cu denumirea ,,Amenajare parcare aferenta 

caminului cultural, localitatea Hidiselu de Sus’’.  
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