
 

JUDEŢUL BIHOR 

CONSILIUL LOCAL  

AL COMUNEI 

HIDIȘELU DE SUS 

Romania, jud. Bihor,  

loc. Hidișelu de Sus, nr. 328,  

cod poștal 417275, C.I.F. 4660743, 

 

telefon/fax 0259 335 855,  

e-mail hidiseludesus@cjbihor.ro 

 www.primaria-hidiseludesus.ro 
 

1 

 

 

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

 

Încheiat azi, 19.10.2021, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei Hidişelu 

de Sus, convocată de primarul comunei Hidişelu de Sus, domnul Petroi Adrian, prin 

Dispoziţia Primarului nr. 153/13.10.2021, la Caminul Cultural din loc. Hidiselu de Sus, 

incepand cu ora 14:00. 

La şedinţă participa domnul Petroi Adrian, domnul Dringo Emanuel – secretarul 

general al comunei, precum si 11 consilieri locali, domnul consilier local Petricau Mircea si 

doamna consilier local Gaspar Iris lipsesc. 

 

Consilierii locali au primit procesul-verbal al sedintei anterioare, fapt pentru care se 

pune in discutie completarea acestuia, daca este necesara. 

Dl Tirla Alexandru – Nici colega care v-a inlocuit nu a scris tot, au mai fost discutii 

despre ce s-a intamplat cu cateva sedinte inainte. 

Dl Dringo Emanuel – Cred ca exagerati, e cazul sa reveniti la sedinta in discutie. 

Procesul-verbal al sedintei anterioare este supus votarii si este aprobat cu 9 voturi 

„pentru”, 1 ,,abtinere” a domnului consilier Cret Cristian, precum si 1 vot ,,impotriva” a 

domnului consilier Tirla Alexandru. 

 

Se citeste ordinea de zi dupa cum urmeaza:  

1. Proiect de hotarare nr. 5721/2021 privind aprobarea contului de executie a bugetului 

local al comunei Hidiselu de Sus pe trimestrul III/2021- initiator primar. 

2. Proiect de hotarare nr. 5735/2021 privind rectificarea bugetului de venituri si 

cheltuieli pe anul 2021/IV - initiator primar. 

3. Proiect de hotarare nr. 5782/2021 privind 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, domnului Berdea 

Ioan - initiator primar. 

4. Proiect de hotarare nr. 5784/2021 privind 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, domnului Mada 

Gheorghe - initiator primar. 

5. Proiect de hotarare nr. 5786/2021 privind 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 - initiator primar. 

6. Proiect de hotarare nr. 5788/2021 privind aprobarea documentatiilor referitoare la 

trei imobile, drumuri publice situate in comuna Hidiselu de Sus, satul Santelec - initiator 

primar. 

7. Proiect de hotarare nr. 5790/2021 privind aprobarea studiul de fezabilitate aferent 

Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Bihor, in 

perioada 2014-2020 - initiator primar. 

8. Proiect de hotarare nr. 5792/2021 privind scoaterea din circuitul agricol a terenului 

identificat prin nr. cadastral 55927 – Sumugiu, inscris in cartea funciara nr. 55927 – Hidiselu 

de Sus - initiator primar. 

9. Diverse. 

Dl Petroi Adrian – Propun retragerea de pe ordinea de zi a proiectului de la nr. crt. 5, 

pentru ca doamna Fira Florica s-a razgandit. 
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Se supune la vot propunerea de retragere a proiectului, care este aprobata cu 11 voturi 

,,pentru”. 

Se supune la vot proiectul ordinii de zi, cu renumerotarea proiectelor de hotarare ca 

urmare a retragerii unui proiect. 

Ordinea de zi, cu renumerotarea proiectelor de hotarare ca urmare a retragerii unui 

proiect este aprobata cu 11 voturi „pentru”. 

 

1. Proiect de hotarare nr. 5721/2021 privind aprobarea contului de executie a bugetului 

local al comunei Hidiselu de Sus pe trimestrul III/2021- initiator primar. 

Dl Cimpan Cristian - Supun la vot proiectul de hotarare, daca nu sunt discutii. 

Cu 11 voturi „pentru” proiectul de hotarare este aprobat, fiind adoptata Hotararea 

Consiliului Local nr. 87/2021. 

 

2. Proiect de hotarare nr. 5735/2021 privind rectificarea bugetului de venituri si 

cheltuieli pe anul 2021/IV - initiator primar. 

Dl Dringo Emanuel – Domnul primar a depus un amendament pe care vi-l citesc. 

Se citeste de catre secretarul general al comunei amendamentul nr. 1 depus de 

primarul comunei. 

Dl Cuc Ioan – Ar fi bine sa alocam bani pentru teste la scoala. 

Dl Cimpan Cristian – Din cate stiu medicii de familie au teste gratuite, iar daca suni la 

salvare o sa fii testat gratuit. 

Dl Petroi Adrian – Nu putem obliga persoanele sa se testeze, am discutat cu medicii de 

familie si mi s-a spus ca au teste gratuite. 

- Ceea ce am in plan este sa facem dezinfectie la scoli, iar daca se vor lua masuri mai 

stricte, precum distribuirea de alimente, ca si anul trecut, atunci ne vom intalni sa facem 

rectificare. 

Dl Cimpan Cristian – Supun la vot amendamentul depus de domnul primar. 

Cu 11 voturi ,,pentru” amendamentul este aprobat. 

Dl Cimpan Cristian - Supun la vot proiectul de hotarare, cu amendament. 

Cu 10 voturi „pentru” si 1 ,,abtinere”, a domnului consilier Cuc Ioan, proiectul de 

hotarare este aprobat, fiind adoptata Hotararea Consiliului Local nr. 88/2021. 

 

3. Proiect de hotarare nr. 5782/2021 privind 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, domnului Berdea 

Ioan - initiator primar. 

Dl Cimpan Cristian - Supun la vot proiectul de hotarare, daca nu sunt discutii. 

Cu 11 voturi „pentru” proiectul de hotarare este aprobat, fiind adoptata Hotararea 

Consiliului Local nr. 89/2021. 

 

4. Proiect de hotarare nr. 5784/2021 privind 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, domnului Mada 

Gheorghe - initiator primar. 

Dl Cimpan Cristian - Supun la vot proiectul de hotarare, daca nu sunt discutii. 

Cu 11 voturi „pentru” proiectul de hotarare este aprobat, fiind adoptata Hotararea 

Consiliului Local nr. 90/2021. 

 

5. Proiect de hotarare nr. 5788/2021 privind aprobarea documentatiilor referitoare la 

trei imobile, drumuri publice situate in comuna Hidiselu de Sus, satul Santelec - initiator 

primar. 

Dl Cimpan Cristian - Supun la vot proiectul de hotarare, daca nu sunt discutii. 
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Cu 11 voturi „pentru” proiectul de hotarare este aprobat, fiind adoptata Hotararea 

Consiliului Local nr. 91/2021. 

 

6. Proiect de hotarare nr. 5790/2021 privind aprobarea studiul de fezabilitate aferent 

Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Bihor, in 

perioada 2014-2020 - initiator primar. 

Dl Cimpan Cristian - Supun la vot proiectul de hotarare, daca nu sunt discutii. 

Cu 11 voturi „pentru” proiectul de hotarare este aprobat, fiind adoptata Hotararea 

Consiliului Local nr. 92/2021. 

 

7. Proiect de hotarare nr. 5792/2021 privind scoaterea din circuitul agricol a terenului 

identificat prin nr. cadastral 55927 – Sumugiu, inscris in cartea funciara nr. 55927 – Hidiselu 

de Sus - initiator primar. 

Dl Cimpan Cristian - Supun la vot proiectul de hotarare, daca nu sunt discutii. 

Cu 11 voturi „pentru” proiectul de hotarare este aprobat, fiind adoptata Hotararea 

Consiliului Local nr. 93/2021. 

 

Domnul consilier Buda Ioan paraseste sala de sedinta.  

 

8. Diverse.  

Se citeste de catre secretarul general al comunei cererile nr. 42 si 43/2021 formulata de 

numitul Cret Mircea Ovidiu, prin care solicita acordul consiliului local, in calitate de 

administrator al drumului public, in vederea executarii accesului si racordarii la utilitati pentru 

lucrarea de construire aferenta nr. cad. 54787 – Hidiselu de Jos. 

Dl Cimpan Cristian – Propun aprobarea cererii si supun la vot. 

Cu 10 voturi ,,pentru” propunerea este aprobata. 

 

Se citeste de catre secretarul general al comunei cererile nr. 44 si 45/2021 formulata de 

numitul Gavruta Dacian, prin care solicita acordul consiliului local, in calitate de 

administrator al drumului public, acord administrator drum si racordare la utilitati pentru 

lucrarea de construire aferenta nr. cad. 50675 – Hidiselu de Jos. 

Dl Cimpan Cristian – Propun aprobarea cererii si supun la vot. 

Cu 10 voturi ,,pentru” propunerea este aprobata. 

 

Dl Cret Cristian – Cam mare pretul in Hidiselu de Jos fata de Hidiselu de Sus, inteleg 

de ce a renuntat doamna respectiva la cumpararea terenului. 

Dl Cuc Ioan – Curentul se aprinde prea devreme in comuna. 

Dl Petroi Adrian – Iluminatul se aprinde pe baza unui ceas, cand sunt caderi de curent 

se deregleaza acest ceas. 

Dl Cuc Ioan – La gradinita din Hidiselu de Jos educatoarea are multi copii, am inteles 

ca s-a depus o cerere pentru sustinerea cu jumate de norma. 

Dl Petroi Adrian – Am rugat-o pe doamna director sa grupeze cumva ca sa nu se 

creeze astfel de probleme de personal. 

 

Dl Cimpan Cristian – Nemaifiind alte probleme inscrise pe ordinea de zi declar inchise 

lucrarile sedintei. 

 

 

             PRESEDINTE DE SEDINTA                              p.  SECRETAR    

           Cimpan Cristian              Emanuel Dringo   


