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JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL LOCAL
AL COMUNEI
HIDIȘELU DE SUS

PROCES VERBAL
Încheiat azi, 22.12.2021, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei
Hidişelu de Sus, convocată de primarul comunei Hidişelu de Sus, dl Petroi Adrian, cu
prezenta fizica la Caminul Cultural din loc. Hidiselu de Sus, prin Dispoziţia Primarului
nr. 174 din 16.12.2021, incepand cu ora 14:00.
La şedinţă participa primarul comunei, dl Luncan Gheorghe consilierul personal
al primarului, dl Dringo Emanuel secretarul general al comunei, 10 consilieri locali in
functie, 2 consilieri locali supleanti, precum si cativa cetateni. Domnul consilier local
Cret Cristian este absent.
Dl Belenesi Lucian – Putem incepe sedinta, domnul secretar va citi procesulverbal al sedintei anterioare.
Se citeste de catre secretarul general al comunei procesul-verbal al sedintei
anterioare din data de 07.12.2021.
Dl Dringo Emanuel - Va rog sa spuneti daca aveti completari.
In lipsa completarilor, procesul-verbal al sedintei este supus votarii si este
aprobat cu 8 voturi „pentru” si 2 ,,abtineri” ale domilor consilieri Tirla Alexandru si
Cuc Ioan.
Dl Dringo Emanuel – Va rog sa anuntati daca veti avea situatii de conflict de
interese.
Se citeste ordinea de zi dupa cum urmeaza:
1. Depunerea juramantului de catre domnii Birta Florian-Viorel si Silaghi
Vasile, consilieri locali supleanti.
2. Proiect de hotarare nr. 6335/2021 privind stabilirea impozitelor si taxelor
locale pentru anul fiscal 2022 - initiator primar.
3. Proiect de hotarare nr. 6361/2021 privind 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 - initiator
primar.
4. Proiect de hotarare nr. 6930/2021 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 - initiator primar.
5. Proiect de hotarare nr. 7171/2021 privind aprobarea strategiei de dezvoltare
locala a comunei Hidiselu de Sus pentru perioada 2021-2027- initiator primar.
6. Diverse.
Dl Petroi Adrian – Avem cateva modificari pentru ordinea de zi, prima data as
vrea sa retrag de pe ordinea de zi punctul 3, pentru ca licenta operatorului de pe ruta
Oradea-Sumugiu a fost prelungita prin ordonanta de urgenta si nu putem aproba
delegarea.
Dl Belenesi Lucian – Supun la vot retragerea punctului de pe ordinea de zi.
Cu 10 voturi ,,pentru” retragerea punctului de pe ordinea de zi este aprobata.
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Dl Petroi Adrian – Doresc sa renumerotam ordindea de zi si sa o suplimentam
astfel:
- Punctele 4 si 5 vor deveni 3 si 4, iar punctul 6 va deveni punctul 10.
- Punctul 5 se va suplimenta cu Proiect de hotarare nr. 7287/2021 privind
mentinerea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul contractual din
cadrul Primariei comunei Hidiselu de Sus la nivelul lunii decembrie a anului 2021 –
initiator primar.
- Punctul 6 se va suplimenta cu Proiect de hotarare nr. 7306/2021 privind
completarea Hotararii Consiliului Local al comunei Hidiselu de Sus nr. 21/2007
privind aprobarea inventarului bunurilor care apartin comunei Hidiselu de Sus, in
sensul completarii inventarului domeniului privat 2021 – initiator primar.
- Punctul 7 se va suplimenta cu Proiect de hotarare nr. 7347/2021 privind
aprobarea studiului de fezabilitate aferent obiectivului de investitie „Amenajare
platforma parcare si spatiu agrement’’, ca urmare a refacerii documentatiei 2021 –
initiator primar.
- Punctul 8 se va suplimenta cu Proiect de hotarare nr. 7366/2021 privind
rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2021/VI – initiator primar.
- Punctul 9 se va suplimenta cu Proiect de hotarare nr. 6496/2021 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’’.
Se supune la vot renumerotarea punctelor de pe ordinea de zi, suplimentarea
acesteia si ordinea de zi rezultata, conform celor precizate.
Cu 7 voturi ,,pentru”, 2 ,,abtineri” ale domnilor consilieri Cuc Ioan si Ciopleala
Grigore, precum si 1 vot ,,impotriva” al domnului consilier Tirla Alexandru,
renumerotarea punctelor de pe ordinea de zi, suplimentarea acesteia si ordinea de zi
rezultata sunt aprobate.
1. Depunerea juramantului de catre domnii Birta Florian-Viorel si Silaghi
Vasile, consilieri locali supleanti.
Dl Dringo Emanuel – Domnii supleanti au primit materialele privind drepturile,
obligatiile si raspunderea pe care o au pe parcursul mandatului.
Se amenajeaza locul in care domnii Birta Florian-Viorel si Silaghi Vasile,
consilieri locali supleanti validati prin Incheierea civila nr. 2939/2021, pronuntata de
Judecatoria Oradea, vor depune juramantul, punandu-li-se la dispozitie Biblia si
Constitutia Romaniei.
Domnii Birta Florian-Viorel si Silaghi Vasile depun juramantul prevazut la art.
117 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si
completarile ulterioare, dupa care semneaza cate doua exemplare ale formularului
special pe care este imprimat, unul fiindu-le inamant.
Dl Dringo Emanuel - Domnii consilieri trebuie sa fie inclusi in comisiile de
specialitate, fiecare in locul persoanei care a demisionat si pe care o inlocuieste.
Dl Belenesi Lucian - Propun ca domnii consilieri supleanti sa ocupe locurile
libere in comisiile de specialitate din care au facut parte consilierii locali care au
demisionat si supun la vot propunerea.
Cu 12 voturi ,,pentru” propunerea este aprobata, domnul consilier Birta FlorianViorel va face parte din Comisia juridica si de disciplina, protectie mediu si turism,
inlocuind-o pe doamna Onita Sorina-Gabriela, care era si secretarul comisiei preluand
si aceasta functie, iar domnul consilier Silaghi Vasile va face parte din Comisia pentru
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activitati economico financiare, amenajarea teritoriului si urbanism, agricultura,
inlocuind-o pe doamna Gaspar Iris-Dariana.
2. Proiect de hotarare nr. 6335/2021 privind stabilirea impozitelor si taxelor
locale pentru anul fiscal 2022 - initiator primar.
Dl Tirla Alexandru – Inainte ca taxa sa se instituie sa fie informati cetatenii.
Dl Petroi Adrian – Au fost informati prin toate modurile, sunteti consilier local,
aveti datoria sa informati cetatenii.
Dl Belenesi Lucian – Supun la vot proiectul de hotarare.
Cu 12 voturi „pentru” proiectul de hotarare este aprobat, fiind adoptata
Hotararea Consiliului Local nr. 106/2021.
3. Proiect de hotarare nr. 6930/2021 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 - initiator primar.
Dl Belenesi Lucian – Supun la vot proiectul de hotarare.
Cu 11 voturi „pentru” si 1 ,,abtinere”, a domnului consilier Cuc Ioan, proiectul
de hotarare este aprobat, fiind adoptata Hotararea Consiliului Local nr. 107/2021.
4. Proiect de hotarare nr. 7171/2021 privind aprobarea strategiei de dezvoltare
locala a comunei Hidiselu de Sus pentru perioada 2021-2027- initiator primar.
Dl Belenesi Lucian – Supun la vot proiectul de hotarare.
Cu 9 voturi „pentru” si 3 ,,abtineri”, ale domnilor consilieri Cuc Ioan, Tirla
Alexandru si Ciopleala Grigore, proiectul de hotarare este aprobat, fiind adoptata
Hotararea Consiliului Local nr. 108/2021.
5. Proiect de hotarare nr. 7287/2021 privind mentinerea salariilor de baza pentru
functionarii publici si personalul contractual din cadrul Primariei comunei Hidiselu de
Sus la nivelul lunii decembrie a anului 2021 – initiator primar;
Dl Belenesi Lucian – Supun la vot proiectul de hotarare.
Cu 11 voturi „pentru” si 1 ,,abtinere”, a domnului consilier Ciopleala Grigore,
proiectul de hotarare este aprobat, fiind adoptata Hotararea Consiliului Local nr.
109/2021.
6. Proiect de hotarare nr. 7306/2021 privind completarea Hotararii Consiliului
Local al comunei Hidiselu de Sus nr. 21/2007 privind aprobarea inventarului bunurilor
care apartin comunei Hidiselu de Sus, in sensul completarii inventarului domeniului
privat – initiator primar;
Dl Belenesi Lucian – Supun la vot proiectul de hotarare.
Cu 12 voturi „pentru” proiectul de hotarare este aprobat, fiind adoptata
Hotararea Consiliului Local nr. 110/2021.
7. Proiect de hotarare nr. 7347/2021 privind aprobarea studiului de fezabilitate
aferent obiectivului de investitie „Amenajare platforma parcare si spatiu agrement’’,
ca urmare a refacerii documentatiei – initiator primar;
Dl Belenesi Lucian – Supun la vot proiectul de hotarare.
Cu 12 voturi „pentru” proiectul de hotarare este aprobat, fiind adoptata
Hotararea Consiliului Local nr. 111/2021.
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8. Proiect de hotarare nr. 7366/2021 privind rectificarea bugetului de venituri si
cheltuieli pe anul 2021/VI – initiator primar;
Dl Belenesi Lucian – Supun la vot proiectul de hotarare.
Cu 12 voturi „pentru” proiectul de hotarare este aprobat, fiind adoptata
Hotararea Consiliului Local nr. 112/2021.
9. Proiect de hotarare nr. 6496/2021 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’’ - initiator primar;
Dl Tirla Alexandru – O sa filmez aceasta sedinta, vreau sa informez si
consilierii locali noi despre ce se intampla.
Dl Petroi Adrian – Au fost informati toti, am mai avut acest subiect.
Dl Tirla Alexandru – Este o razbunare pentru ca am cumparat terenul si nu ati
reusit sa il cumparati.
- In primul rand nu este oportuna aceasta investitie.
Dl Belenesi Lucian – Supun la vot proiectul de hotarare.
Cu 9 voturi „pentru”, 1 ,,abtinere” a domnului consilier Cuc Ioan, 1 vot
,,impotriva” al domnului consilier Ciopleala Grigore, iar domnul consilier Tirla
Alexandru nu voteaza, proiectul de hotarare este aprobat, fiind adoptata Hotararea
Consiliului Local nr. 113/2021.
Dl Tirla Alexandru – Nu pot vota din motive... (nu mai precizeaza motivele).
10. Diverse.
Dl Dringo Emanuel – Exista o lucrare initiata de primar, cu denumriea ,,PUZ –
complez multifunctional social” pentru care este necesar acordul administratorului
drumului, acesta fiind consiliul local.
Dl Belenesi Lucian – Propun sa transmiterea acordul consiliului local si supun
la vot.
Cu 12 voturi ,,pentru” propunerea este aprobata.
Se citeste de catre secretarul general al comunei cererea nr. 64/2021 formulata
de numitul Avram Ioan privind taxa de salubrizare.
Petentul este prezent in sala pentru a-si sustine punctul de vedere.
Se citeste de catre secretarul general al comunei cererea nr. 65/2021 formulata
de numitul Simut Dumitru-Dan prin care solicita acordul consiliului local prentru
racordarea unui imobil la reteaua de energie electrica.
Dl Belenesi Lucian – Propun aprobarea cererii si supun la vot.
Cu 12 voturi ,,pentru” propunerea este aprobata.
Se citeste de catre secretarul general al comunei cererea nr. 66/2021 formulata
de numita Birta Teodora prin care solicita acordul consiliului local pentru acces, in
calitate de administrator al drumului public, pentru lucrarea de construire aferenta nr.
cad. 50689 – Mierlau.
Dl Belenesi Lucian – Propun aprobarea cererilor si supun la vot.
Cu 12 voturi ,,pentru” propunerea este aprobata.
Un cetatean din loc. Hidiselu de Sus se plange de somatia prinvind eliberarea
lemnelor pe care le-a depozitat pe domeniul public.
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Dl Petroi Adrian – Exista un regulament aprobat de consiliul local care trebuie
pus in aplicare. Am dat termen 15 zile. De asemenea, ne-am angajat ca o sa fie ordine
in comuna ca sa primim fonduri de la consiliul judetean.
Dl consilier Buda Ioan paraseste sala de sedinta.
Dl Cristian Cimpan – Va informez ca o sa-mi dau demisia din Partidul National
Liberal.
Dl Petroi Adrian - Nu este o veste buna.
- Va informez ca este posibil sa mai convoc o sedinta anul acesta, probabil vom
putea aproba proiectul pe care l-am retras de pe ordinea de zi.
Dl Belenesi Lucian – Nemaifiind alte probleme inscrise pe ordinea de zi declar
inchise lucrarile sedintei.

PRESEDINTE DE SEDINTA
Belenesi Lucian

p. SECRETAR
Emanuel Dringo
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