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

 

 

Încheiat azi, 04.11.2021, în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al 

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

dl Petroi Adrian, la Caminul Cultural din loc. Hidiselu de Sus, prin Dispoziţia 

Primarului nr. 162 din 04.11.2021, incepand cu ora 09:00. 

La şedinţă participa primarul comunei, consilerul personal al acestuia, dl 

Luncan Gheorghe, dl Dringo Emanuel, secretarul general al comunei si 9 consilieri 

locali, consilierii locali Buda Ioan, Onita Sorina, Petricau Mircea si Tirla Alexandru 

fiind absenti. 

 

Dl Cimpan Cristian – Vom incepe sedinta, intrucat suntem suficienti consilieri 

locali, iar avand in vedere faptul ca au trecut cele 3 luni de la alegerea mea ca 

presedinte de sedinta, este necesar sa alegem un nou presedinte. 

- Il propun ca presedinte de sedinta pe domnul Belenesi Lucian 

Propunerea domnului Cimpan Cristian se supune la vot si este aprobata cu 9 

voturi ,,pentru”, domnul Belenesi Lucian 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. 

In lipsa completarilor, procesul-verbal al sedintei anterioare este supus votarii si 

este aprobat cu 9 voturi „pentru”. 

 

Se citeste ordinea de zi dupa cum urmeaza:  

1. Proiect de hotarare nr. 6307/2021 privind aprobarea studiul de fezabilitate 

aferent obiectivului de investitie ,,Sistem centralizat de canalizare in localitatea 

Hidiselu de Sus” - initiator primar. 

2. Proiect de hotarare nr. 6309/2021 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” - initiator primar. 

3. Proiect de hotarare nr. 6311/2021 privind actualizarea valorii de inventar a 

unor bunuri aflate in domeniul public al comunei Hidiselu de Sus - initiator primar. 

Se supune la vot proiectul ordinii de zi. 

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

 

1. Proiect de hotarare nr. 6307/2021 privind aprobarea studiul de fezabilitate 

aferent obiectivului de investitie ,,Sistem centralizat de canalizare in localitatea 

Hidiselu de Sus” - initiator primar. 

 Dl Petroi Adrian – Am defalcat proiectul initial si l-am intocmit numai pentru 

localitatea Hidiselu de Sus, pentru a-l depune prin programul ,,Anghel Saligny”. 

 Dl Belenesi Lucian – Supun la vot proiectul de hotarare. 

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

Consiliului Local nr. 94/2021. 
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2. Proiect de hotarare nr. 6309/2021 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” - initiator primar. 

 Dl Belenesi Lucian – Supun la vot proiectul de hotarare. 

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

Consiliului Local nr. 95/2021. 

 

3. Proiect de hotarare nr. 6311/2021 privind actualizarea valorii de inventar a 

unor bunuri aflate in domeniul public al comunei Hidiselu de Sus - initiator primar. 

Dl Dringo Emanuel – Pentru a depune ultima cerere de plata si pentru a finaliza 

proiectul de modernizare a caminelor este necesara aceasta hotarare de actualizare a 

valorii de inventar al bunurilor. 

 Dl Belenesi Lucian – Supun la vot proiectul de hotarare. 

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

Consiliului Local nr. 96/2021. 

 

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

inchise lucrarile sedintei. 

 

 

             PRESEDINTE DE SEDINTA                              p.  SECRETAR    

           Belenesi Lucian               Emanuel Dringo   


