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

 

Încheiat azi, 30.09.2021, 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. 142/24.09.2021, la Caminul Cultural din loc. Hidiselu de Sus, 

incepand cu ora 14:00. 

La şedinţă participa domnul Petroi Adrian, domnul Luncan Gheorghe - consilierul 

primarului, doamna Laslau Mihaela, care il inlocuieste pe domnul Dringo Emanuel – 

secretarul general al comunei, precum si toti cei 13 consilieri locali.  

 

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

supune la vot continutul acestuia. 

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

„pentru”, ale consilierilor locali reprezentanti ai P.N.L., 2 ,,abtineri”, precum si 2 voturi 

,,impotriva”. 

 

Se citeste ordinea de zi dupa cum urmeaza:  

1. Proiect de hotarare nr. 4111/2021 privind aprobarea documentatiei cu denumirea 

,,Plan Urbanistic Zonal - modificator - Demontare statie distributie carburanti, mobila si 

construire statie carburanti fixa” - initiator primar. 

2. Proiect de hotarare nr. 5365/2021 privind rectificarea bugetului de venituri si 

cheltuieli pe anul 2021/III - initiator primar. 

3. Proiect de hotarare nr. 5374/2021 privind constituirea garantiei aferenta contractelor 

de concesiune - initiator primar. 

4. Proiect de hotarare nr. 5376/2021 privind modificarea si completarea Hotararii 

Consiliului Local al comunei Hidiselu de Sus nr. 57/2020 privind aprobarea studiului de 

oportunitate, a modalitatii de atribuire a contractului de delegare, a proiectului contractului de 

delegare, a tarifelor de transport, avizarea Regulamentului și a caietului de sarcini pentru 

efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate pe traseul 

Oradea-Sântelec - initiator primar. 

5. Proiect de hotarare nr. 5378/2021 privind darea in folosinta gratuita, Parohiei 

Hidiselu de Jos a Bisericii Ortodoxe Romane, a terenului in suprafata de 1000 mp, avand nr. 

cadastral 55911 - Hidiselu de Jos,  inscris in cartea funciara nr. 55911 - Hidiselu de Sus - 

initiator primar. 

6. Proiect de hotarare nr. 5380/2021 privind desemnarea reprezentantului Consiliului 

Local al comunei Hidiselu de Sus în Consiliul de Administrație al Scolii Gimnaziale nr. 1 

Hidiselu de Sus - initiator primar. 

7. Diverse. 

Se supune la vot proiectul ordinii de zi. 

Ordinea de zi este aprobata cu 13 voturi „pentru”. 

 

1. Proiect de hotarare nr. 4111/2021 privind aprobarea documentatiei cu denumirea 

,,Plan Urbanistic Zonal - modificator - Demontare statie distributie carburanti, mobila si 

construire statie carburanti fixa” - initiator primar. 

Dl Cimpan Cristian - Supun la vot proiectul de hotarare. 

Cu 13 voturi „pentru” proiectul de hotarare este aprobat, fiind adoptata Hotararea 

Consiliului Local nr. 81/2021. 
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2. Proiect de hotarare nr. 5365/2021 privind rectificarea bugetului de venituri si 

cheltuieli pe anul 2021/III - initiator primar. 

Dl Cimpan Cristian - Supun la vot proiectul de hotarare. 

Cu 12 voturi „pentru” si 1 ,,abtinere”, a domnului consilier Cuc Ioan, proiectul de 

hotarare este aprobat, fiind adoptata Hotararea Consiliului Local nr. 82/2021. 

 

3. Proiect de hotarare nr. 5374/2021 privind constituirea garantiei aferenta contractelor 

de concesiune - initiator primar. 

Dl Cimpan Cristian - Supun la vot proiectul de hotarare. 

Cu 12 voturi „pentru” si 1 ,,abtinere”, a domnului consilier Cuc Ioan, proiectul de 

hotarare este aprobat, fiind adoptata Hotararea Consiliului Local nr. 83/2021. 

 

4. Proiect de hotarare nr. 5376/2021 privind modificarea si completarea Hotararii 

Consiliului Local al comunei Hidiselu de Sus nr. 57/2020 privind aprobarea studiului de 

oportunitate, a modalitatii de atribuire a contractului de delegare, a proiectului contractului de 

delegare, a tarifelor de transport, avizarea Regulamentului și a caietului de sarcini pentru 

efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate pe traseul 

Oradea-Sântelec - initiator primar. 

Dl Cuc Ioan – Ar trebui sa se mute cursa de la ora 06:15 la ora 05:45 si sa fie autobuz 

la ora 07:00, iar sambata si duminica sa fie 3 curse. 

Dl Cimpan Cristian - Supun la vot proiectul de hotarare. 

Cu 9 voturi „pentru” si 4 ,,abtineri”, ale domnilor consilieri Tirla Alexandru, Cuc Ioan, 

Ciopleala Grigore si Cret Cristian, proiectul de hotarare este aprobat, fiind adoptata Hotararea 

Consiliului Local nr. 84/2021. 

 

 

5. Proiect de hotarare nr. 5378/2021 privind darea in folosinta gratuita, Parohiei 

Hidiselu de Jos a Bisericii Ortodoxe Romane, a terenului in suprafata de 1000 mp, avand nr. 

cadastral 55911 - Hidiselu de Jos,  inscris in cartea funciara nr. 55911 - Hidiselu de Sus - 

initiator primar. 

Dl Cimpan Cristian - Supun la vot proiectul de hotarare. 

Cu 13 voturi „pentru” proiectul de hotarare este aprobat, fiind adoptata Hotararea 

Consiliului Local nr. 85/2021. 

 

6. Proiect de hotarare nr. 5380/2021 privind desemnarea reprezentantului Consiliului 

Local al comunei Hidiselu de Sus în Consiliul de Administrație al Scolii Gimnaziale nr. 1 

Hidiselu de Sus - initiator primar. 

Dl Stiube Adrian – Propun ca domnul Cimpan Cristian sa fie reprezentantul consiliului 

local. 

Dl Tirla Alexandru – Propun ca domnul Cuc Ioan sa fie reprezentantul consiliului 

local. 

Se supune la vot proiectul cu propunerea domnului Stiube Adrian, acestea sunt 

aprobate cu 9 voturi ,,pentru” si 4 ,,abtineri”, ale domnilor consilieri Tirla Alexandru, Cuc 

Ioan, Ciopleala Grigore si Cret Cristian, fiind adoptata Hotararea Consiliului Local nr. 

86/2021. 

 

7. Diverse.  

Se citeste de catre secretarul general al comunei cererea nr. 4669/2021 formulata de 

Primarul comunei Hidiselu de Sus, prin care solicita acordul consiliului local, in calitate de 

administrator al drumului public, pentru lucrarea de elaborare a planului urbanistic de detaliu 

aferent nr. cad. 54739 – Hidiselu de Sus. 

Dl Cimpan Cristian – Propun aprobarea cererii si supun la vot. 
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Cu 12 voturi ,,pentru” si o ,,abtinere”, a domnului consilier Cuc Ioan, propunerea este 

aprobata. 

 

Se citeste de catre secretarul general al comunei cererea nr. 4672/2021 formulata de 

numita Birta Teodora, prin care solicita acordul consiliului local, in calitate de administrator 

al drumului public, pentru lucrarea de elaborare a planului urbanistic zonal aferent nr. cad. 

54488 – Hidiselu de Jos. 

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

Cu 13 voturi ,,pentru” propunerea este aprobata. 

 

Se citeste de catre secretarul general al comunei cererea nr. 4990/2021 formulata de 

numitul Ovanescu Constantin, prin care solicita acordul consiliului local, in calitate de 

administrator al drumului public, pentru lucrarea de construire aferenta nr. cad. 56096 – 

Santelec. 

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

Cu 13 voturi ,,pentru” propunerea este aprobata. 

 

Se citeste de catre secretarul general al comunei cererea nr. 4792 si 4793/2021 

formulata de numita Bront Elisabeta, prin care solicita acordul consiliului local, in calitate de 

administrator al drumului public, pentru lucrarea de construire aferenta nr. cad. 51195 – 

Hidiselu de Sus. 

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

Cu 13 voturi ,,pentru” propunerea este aprobata. 

 

Se citeste de catre secretarul general al comunei cererea nr. 38/2021 formulata de 

numita Tautan Marioara, prin care solicita acordul consiliului local, in calitate de 

administrator al drumului public, pentru lucrarea de construire aferenta nr. cad. 56227 – 

Santelec. 

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

Cu 13 voturi ,,pentru” propunerea este aprobata. 

 

Se citeste de catre secretarul general al comunei cererea nr. 40/2021 formulata de 

numita Bot Ioana, prin care solicita acordul consiliului local, in calitate de administrator al 

drumului public, pentru lucrarea de racordare la reteaua de alimentare cu apa aferenta nr. cad. 

56080 – Hidiselu de Sus. 

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

Cu 13 voturi ,,pentru” propunerea este aprobata. 

 

Dl Petroi Adrian – Dorim sa scoatem din circuitul agricol terenul cu nr. cad. 55927 - 

Sumugiu, cel in suprafata de 3300 mp, pentru extinderea sistemului de alimentare cu apa, 

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

Dl Cimpan Cristian – Supun la vot propunerea de scoatere din circuitul agricol a 

terenului. 

Cu 13 voturi „pentru” propunerea este aprobata, consiliul local fiind de acord ca 

terenul sa fie scos din circuitul agricol. 

 

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

lucrarile sedintei. 

 

 

             PRESEDINTE DE SEDINTA                              p.  SECRETAR    

           Cimpan Cristian              Emanuel Dringo   


