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

 

Încheiat azi, 07.12.2021, în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al 

comunei Hidişelu de Sus, convocată de indata de primarul comunei Hidişelu de Sus, dl 

Petroi Adrian, cu prezenta fizica la Caminul Cultural din loc. Hidiselu de Sus, prin 

Dispoziţia Primarului nr. 173 din 07.12.2021, incepand cu ora 08:30. 

La şedinţă participa dl Dringo Emanuel secretarul general al comunei si 9  

consilieri locali din cei 11 in functie. Consilierii locali Tirla Alexandru si Cret Cristian 

sunt absenti.  

 

Dl Dringo Emanuel – Ati primit procesul-verbal al sedintei anterioare din data 

de 24.11.2021, va rog sa spuneti daca aveti completari. 

In lipsa completarilor, procesul-verbal al sedintei din data de 24.11.2021  este 

supus votarii si este aprobat cu 9 voturi „pentru”. 

 

Se citeste ordinea de zi dupa cum urmeaza:  

1. Proiect de hotarare nr. 6883/2021 referitoare la modificarea Hotararii 

Consiliului Local al comunei Hidiselu de Sus nr. 4/2017 privind aprobarea accesarii 

unei scrisori de garantie bancara pentru restituirea avansului din grant aferent 

proiectului tehnic "Modernizarea infrastructurii rutiere de interes local in comuna 

Hidiselu de Sus, judetul Bihor" - initiator primar. 

Se supune la vot proiectul ordinii de zi. 

Ordinea de zi este aprobata cu 9 voturi „pentru”. 

Nu se constata situatii de conflict de interese. 

 

1. Proiect de hotarare nr. 6883/2021 referitoare la modificarea Hotararii 

Consiliului Local al comunei Hidiselu de Sus nr. 4/2017 privind aprobarea accesarii 

unei scrisori de garantie bancara pentru restituirea avansului din grant aferent 

proiectului tehnic "Modernizarea infrastructurii rutiere de interes local in comuna 

Hidiselu de Sus, judetul Bihor" - initiator primar. 

Dl Belenesi Lucian – Daca nu sunt discutii supun la vot proiectul de hotarare. 

Cu 9 voturi „pentru” proiectul de hotarare este aprobat, fiind adoptata Hotararea 

Consiliului Local nr. 105/2021. 

 

Dl Belenesi Lucian – Nemaifiind alte probleme inscrise pe ordinea de zi declar 

inchise lucrarile sedintei. 
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