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

 

Încheiat azi, 24.11.2021, 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. 165 din 18.11.2021, incepand cu ora 14:00. 

La şedinţă participa primarul comunei, dl Luncan Gheorghe consilierul personal 

al primarului, dl Dringo Emanuel secretarul general al comunei si toti cei 11 consilieri 

locali in functie. Consilierii locali Onita Sorina Gabriela si Gaspar Iris-Dariana si-au 

inaintat demisiile din cadrul consiliului local.  

 

Dl Dringo Emanuel – Ati primit procesele-verbale ale celor doua sedinte 

anterioare din data de 04.11.2021 si 17.11.2021, va rog sa spuneti daca aveti 

completari. 

In lipsa completarilor, procesul-verbal al sedintei din data de 04.11.2021  este 

supus votarii si este aprobat cu 9 voturi „pentru” si 2 ,,abtineri” ale domilor consilieri 

Tirla Alexandru si Cuc Ioan. 

Dl Tirla Alexandru – Documentatia pe care am luat-o la sedinta din 17.11.2021 

facea parte din proiectul de hotarare. 

In lipsa altor completari, procesul-verbal al sedintei din data de 17.11.2021 este 

supus votarii.  Acesta nu este aprobat, rezultatul votului fiind 4 voturi ,,pentru” ale 

domnilor consilieri Belenesi Lucian, Stiube Adrian, Moca Gheorghe si Petricau 

Mircea, 3 ,,abtineri” ale domnilor consilieri Cimpan Cristian, Curpas Florian si Buda 

Ioan, precum si 4 voturi ,,impotriva” ale domnilor consilieri Tirla Alexandru, 

Ciopleala Grigore, Cret Cristian si Cuc Ioan. 

 

Se citeste ordinea de zi dupa cum urmeaza:  

1. Proiect de hotarare nr. 5146/2021 privind aprobarea documentatiei aferenta 

planului urbanistic zonal cu denumirea ,,Construire locuinta unifamiliala pe numar 

cadastral 55500, racord la  utilitati, cu acces din numar cadastral 54668” - initiator 

primar. 

2. Proiect de hotarare nr. 6504/2021 privind rectificarea bugetului de venituri si 

cheltuieli pe anul 2021/V - initiator primar. 

3. Proiect de hotarare nr. 6546/2021 privind constatarea incetarii de drept a 

mandatului de consilier local al doamnei Onita Sorina Gabriela, inainte de expirarea 

duratei normale a mandatului - initiator primar. 

4. Proiect de hotarare nr. 6548/2021 privind aprobarea statului de functii al 

aparatului de specialitate al Primarului comunei Hidiselu de Sus, ca urmare a 

promovarii in grad profesional a unui functionar public - initiator primar. 

5. Proiect de hotarare nr. 6550/2021 privind aprobarea parteneriatului dintre 

comuna Hidiselu de Sus si Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia 

Copilului - Bihor  - initiator primar. 

6. Proiect de hotarare nr. 6552/2021 privind aprobarea rectificarii planului de 

investiții si a planului de dotari pentru anul 2021, ale S.C. Compania de Apă Oradea 

S.A. - initiator primar. 

7. Diverse. 
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Dl Petroi Adrian - Am inititat doua proiecte de hotarare a caror dezbatere nu 

poate fi amanata si propun sa suplimentam ordinea de zi, acestea sunt: 

- Proiect de hotarare nr. 6608/2021 privind constatarea incetarii de drept a 

mandatului de consilier local al doamnei Gaspar Iris-Dariana, inainte de expirarea 

duratei normale a mandatului - initiator primar. 

- Proiect de hotarare nr. 6681/2021 privind aprobarea documentatiei referitoare 

la imobilul cu suprafata de 8900 mp, reprezentand drum public situat in comuna 

Hidiselu de Sus, satul Hidiselu de Sus - initiator primar. 

- De asemenea propun renumerotarea celor inscrise pe ordinea de zi, astfel incat 

proiectele de suplimentare, in ordinea indicata, sa fie inscrise la punctul 7-8, iar 

punctul 7 ,,Diverse” sa devina punctul 9 ,,Diverse”. 

Se supune la vot suplimentarea proiectul ordinii de zi cu cele doua proiecte de 

hotarare si renumerotarea mentioanta. 

Suplimentarea proiectului ordinii de zi si renumerotarea mentionata sunt 

aprobate cu 11 voturi „pentru”. 

Se supune la vot proiectul ordinii de zi. 

Ordinea de zi este aprobata cu 11 voturi „pentru”. 

Dl Dringo Emanuel – Va rog sa anuntati daca aveti situatii de conflict de 

interese. 

 

1. Proiect de hotarare nr. 5146/2021 privind aprobarea documentatiei aferenta 

planului urbanistic zonal cu denumirea ,,Construire locuinta unifamiliala pe numar 

cadastral 55500, racord la  utilitati, cu acces din numar cadastral 54668” - initiator 

primar. 

Dl Belenesi Lucian – Supun la vot proiectul de hotarare. 

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

Hotararea Consiliului Local nr. 97/2021. 

 

2. Proiect de hotarare nr. 6504/2021 privind rectificarea bugetului de venituri si 

cheltuieli pe anul 2021/V - initiator primar. 

Dl Dringo Emanuel – Domnul primar a depus doua amendamente. 

Se citesc de catre secretarul general al comunei cele doua amendamente depuse 

de domnul primar. 

Dl Belenesi Lucian – Supun la vot amendamentul nr. 1. 

Cu 11 voturi „pentru” amendamentul este aprobat. 

Dl Belenesi Lucian – Supun la vot amendamentul nr. 2. 

Cu 11 voturi „pentru” amendamentul este aprobat. 

Dl Belenesi Lucian – Supun la vot proiectul de hotarare cu amendamente. 

Cu 11 voturi „pentru” proiectul de hotarare cu amendamente este aprobat, fiind 

adoptata Hotararea Consiliului Local nr. 98/2021. 

 

3. Proiect de hotarare nr. 6546/2021 privind constatarea incetarii de drept a 

mandatului de consilier local al doamnei Onita Sorina Gabriela, inainte de expirarea 

duratei normale a mandatului - initiator primar. 

Aceasta hotarare nu se supune la vot, aceasta fiind de constatare a unei stari de 

fapt, astfel, se adoptata Hotararea Consiliului Local nr. 99/2021. 

 

4. Proiect de hotarare nr. 6548/2021 privind aprobarea statului de functii al 

aparatului de specialitate al Primarului comunei Hidiselu de Sus, ca urmare a 

promovarii in grad profesional a unui functionar public - initiator primar. 
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Dl Belenesi Lucian – Supun la vot proiectul de hotarare. 

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

Hotararea Consiliului Local nr. 100/2021. 

 

5. Proiect de hotarare nr. 6550/2021 privind aprobarea parteneriatului dintre 

comuna Hidiselu de Sus si Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia 

Copilului - Bihor  - initiator primar. 

Dl Belenesi Lucian – Supun la vot proiectul de hotarare. 

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

Hotararea Consiliului Local nr. 101/2021. 

 

6. Proiect de hotarare nr. 6552/2021 privind aprobarea rectificarii planului de 

investiții si a planului de dotari pentru anul 2021, ale S.C. Compania de Apă Oradea 

S.A. - initiator primar. 

Dl Belenesi Lucian – Supun la vot proiectul de hotarare. 

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

Hotararea Consiliului Local nr. 102/2021. 

 

7. Proiect de hotarare nr. 6608/2021 privind constatarea incetarii de drept a 

mandatului de consilier local al doamnei Gaspar Iris-Dariana, inainte de expirarea 

duratei normale a mandatului - initiator primar. 

Aceasta hotarare nu se supune la vot, aceasta fiind de constatare a unei stari de 

fapt, astfel, se adoptata Hotararea Consiliului Local nr. 103/2021. 

 

8. Proiect de hotarare nr. 6681/2021 privind aprobarea documentatiei referitoare 

la imobilul cu suprafata de 8900 mp, reprezentand drum public situat in comuna 

Hidiselu de Sus, satul Hidiselu de Sus - initiator primar. 

Dl Belenesi Lucian – Supun la vot proiectul de hotarare. 

Cu 9 voturi „pentru” si 2 ,,abtineri”, ale consilierilor Tirla Alexandru si Cuc 

Ioan, proiectul de hotarare este aprobat, fiind adoptata Hotararea Consiliului Local nr. 

104/2021. 

 

9. Diverse. 

Se citeste de catre secretarul general al comunei cererea nr. 47/2021 formulata 

de numitul Ardelean Florin, 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. 56018 – Hidiselu de Jos. 

Dl Belenesi Lucian – Propun aprobarea cererii si supun la vot. 

Cu 11 voturi ,,pentru” propunerea este aprobata. 

 

Se citeste de catre secretarul general al comunei cererea nr. 48/2021 formulata 

de numita Ciursas Rodica, prin care solicita obtinerea cardului-legitimatie pentru 

locurile gratuite de parcare. 

Dl Belenesi Lucian – Propun aprobarea cererii si supun la vot. 

Cu 11 voturi ,,pentru” propunerea este aprobata. 

 

Se citeste de catre secretarul general al comunei cererea nr. 49/2021 formulata 

de Asociatia Proiect 127, prin care solicita acordul consiliului local, in calitate de 

administrator al drumului public, pentru documentatia cu denumirea ,,PUZ – 
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Schimbare de destinatie functionala teren din teren destinat locuintelor in teren destinat 

institutiilor de invatamant” aferenta nr. cad. 55956 si 55920 – Santelec. 

Dl Belenesi Lucian – Propun aprobarea cererii si supun la vot. 

Cu 11 voturi ,,pentru” propunerea este aprobata. 

 

Se citeste de catre secretarul general al comunei cererea nr. 50/2021 formulata 

de numitul Birta Traian 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 11 voturi ,,pentru” propunerea este aprobata. 

 

Se citeste de catre secretarul general al comunei cererea nr. 52/2021 formulata 

de numitul Miclau Gheorghe, prin care solicita acordul consiliului local, in calitate de 

administrator al drumului public, pentru documentatia P.U.Z. cu denumirea 

,,Constituire trup intravilan si reglementare acces pentru construire vila turistica si 

amenajare incinta” aferenta nr. cad. 54909, 56037, 54984 si 55914 – Hidiselu de Sus. 

Dl Belenesi Lucian – Propun aprobarea cererii si supun la vot. 

Cu 11 voturi ,,pentru” propunerea este aprobata. 

 

Se citeste de catre secretarul general al comunei cererea nr. 53/2021 formulata 

de numita Ostaficiuc Gheorghina, prin care solicita obtinerea cardului-legitimatie 

pentru locurile gratuite de parcare. 

Dl Belenesi Lucian – Propun aprobarea cererii si supun la vot. 

Cu 11 voturi ,,pentru” propunerea este aprobata. 

 

Se citeste de catre secretarul general al comunei cererea nr. 58 si 59/2021 

formulata de numita Tont Florina-Adelina, 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. 50670 – Hidiselu de Jos. 

Dl Belenesi Lucian – Propun aprobarea cererilor si supun la vot. 

Cu 11 voturi ,,pentru” propunerea este aprobata. 

 

Dl Petroi Adrian – Dorim sa introducem in intravilan terenul cu nr. cad. 56152 

– Hidiselu de Jos, aferent planului urbanistic zonal cu denumirea ,,PUZ – Introducere 

partiala teren in intravilan, parcelare si reglementare pentru zona mixta de servicii si 

agrement”, avem nevoie de un acord in acest sens, sunteti de acord? 

Dl Belenesi Lucian – Supun la vot propunerea de introducere in intravilan a 

terenului. 

Cu 11 voturi „pentru” propunerea este aprobata, consiliul local fiind de acord ca 

terenul sa fie introdus in intravilan. 

 

Secretarul general al comunei informeaza alesii locali cu privire la obligatiile pe 

care le au in exercitarea mandatului. 

 

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

inchise lucrarile sedintei. 

 

             PRESEDINTE DE SEDINTA                              p.  SECRETAR    

           Belenesi Lucian               Emanuel Dringo   


