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

 

Încheiat azi, 27.01.2022, 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. 5 din 21.01.2022, incepand cu ora 14:00. 

La şedinţă participa primarul comunei, dl Luncan Gheorghe consilierul personal 

al primarului, dl Dringo Emanuel secretarul general al comunei, 11 consilieri locali in 

functie, precum si cativa cetateni. Domnul consilier local Moca Gheorghe este absent.  

 

Dl Belenesi Lucian – Putem incepe sedinta, discutam despre procesul-verbal al 

sedintei trecute  

Dl Dringo Emanuel – Ati primit procesul-verbal, va rog sa spuneti daca aveti 

completari. 

Dl Tirla Alexandru – Am cerut sa mi se dea cuvantul referitor la expropriere. 

In lipsa altor completari, procesul-verbal al sedintei este supus votarii si este 

aprobat cu 7 voturi „pentru”, 1 vot ,,impotriva” al domnului consilier Tirla Alexandru 

si 3 ,,abtineri” ale domnilor consilieri Ciopleala Grigore, Cret Cristian si Cuc Ioan. 

 

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

interese. 

 Dl Birta Florian – Eu nu voi participa la vot la punctul 3, referitor la planul 

urbanistic zonal, din motive personale.  

Dl Dringo Emanuel – Terenul este atribuit fiicei dumnealui. 

 Dl Tirla Alexandru – Eu nu voi participa la vot la punctul 10, referitor la 

concesionare, din motive personale. 

 

Se citeste ordinea de zi dupa cum urmeaza:  

1. Prezentarea de catre primar a raportului anual nr. 337/2022 privind situatia 

gestionarii bunurilor apartinand domeniului public si privat al comunei Hidiselu de 

Sus. 

2. Prezentarea de catre primar a raportului nr. 338/2022 cu privire la ducerea la 

indeplinire a Hotararilor Consiliului Local adoptate in anul 2021. 

3. Proiect de hotarare nr. 6587/2021 privind aprobarea documentatiei aferenta 

planului urbanistic zonal cu denumirea ,,Construire locuinta” - initiator primar. 

4. Proiect de hotarare nr. 339/2022 privind constatarea incetarii de drept a 

mandatului de consilier local al domnului Cîmpan Cristian Emanuel, inainte de 

expirarea duratei normale a mandatului - initiator primar. 

5. Proiect de hotarare nr. 341/2022 privind nominalizarea reprezentantilor 

Consiliului Local al comunei Hidiselu de Sus in comisia pentru evaluarea secretarului 

general al comunei - initiator primar. 

6. Proiect de hotarare nr. 343/2022 privind aprobarea reţelei unităţilor de 

învăţământ preuniversitar din comuna Hidiselu de Sus pentru anul şcolar 2022-2023- 

initiator primar. 

7. Proiect de hotarare nr. 345/2022 privind stabilirea cuantumului drepturilor 

aferente copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educationale speciale scolarizati in 
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unitatile de invatamant de pe raza comunei Hidiselu de Sus, in anul 2022- initiator 

primar. 

8. Proiect de hotarare nr. 347/2022 privind stabilirea numărului de asistenti 

personali ai persoanelor cu handicap grav de la nivelul comunei Hidiselu de Sus, 

judetul Bihor - initiator primar. 

9. Proiect de hotarare nr. 349/2022 privind actualizarea inventarului terenurilor 

disponibile, care pot fi atribuite in folosinta gratuita - initiator primar. 

10. Proiect de hotarare nr. 353/2022 privind concesionarea terenului si 

constructiei inscrise in cartea funciara nr.  50592 – Hidiselu de Sus - initiator 

viceprimar. 

11. Diverse.  

Dl Petroi Adrian – Doresc sa renumerotam ordindea de zi si sa o suplimentam 

cu doua proiecte urgente, astfel: 

 - Punctul 11 va deveni punctul 13. 

 - Punctul 11 se va suplimenta cu Proiect de hotarare nr. 351/2022 privind 

declararea obiectivului de investitie de interes local cu denumirea „Extinderea 

sistemului de alimentare cu apa in comuna Hidiselu de Sus, sat Sumugiu”, ca fiind de 

utilitate publica – initiator primar. 

- Punctul 12 se va suplimenta cu Proiect de hotarare nr. 416/2022 privind 

inlocuirea reprezentantului Consiliului Local al comunei Hidiselu de Sus, desemnat în 

Consiliul de Administrație al Scolii Gimnaziale nr. 1 Hidiselu de Sus  – initiator 

primar. 

Se supune la vot renumerotarea punctelor de pe ordinea de zi si suplimentarea 

acesteia, conform celor precizate. 

Cu 11 voturi ,,pentru”, renumerotarea punctelor de pe ordinea de zi si 

suplimentarea acesteia sunt aprobate. 

Se supune la vot ordinea de zi rezultata dupa modificari. 

Cu 11 voturi ,,pentru” ordinea de zi rezultata dupa modificari este aprobata. 

 

1. Prezentarea de catre primar a raportului anual nr. 337/2022 privind situatia 

gestionarii bunurilor apartinand domeniului public si privat al comunei Hidiselu de 

Sus. 

Domnul consilier Moca Gheorghe intra in sala de sedinta, asadar, sunt 12 

consilieri locali prezenti. 

Primarul comunei Hidiselu de Sus prezinta raportul.  

 

2. Prezentarea de catre primar a raportului nr. 338/2022 cu privire la ducerea la 

indeplinire a Hotararilor Consiliului Local adoptate in anul 2021. 

Primarul comunei Hidiselu de Sus prezinta raportul.  

 

Domnul consilier Birta Florian paraseste sala de sedinta, asadar, sunt 11 

consilieri locali prezenti. 

3. Proiect de hotarare nr. 6587/2021 privind aprobarea documentatiei aferenta 

planului urbanistic zonal cu denumirea ,,Construire locuinta” - initiator primar. 

Dl Belenesi Lucian – Supun la vot proiectul de hotarare. 

Cu 9 voturi „pentru” si 2 ,,abtineri” ale domnilor consilieri Tirla Alexandru si 

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

nr. 1/2022. 
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Domnul consilier Birta Florian se intoarce in sala de sedinta, asadar, sunt 12 

consilieri locali prezenti. 

4. Proiect de hotarare nr. 339/2022 privind constatarea incetarii de drept a 

mandatului de consilier local al domnului Cîmpan Cristian Emanuel, inainte de 

expirarea duratei normale a mandatului - initiator primar. 

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

astfel, se adopta Hotararea Consiliului Local nr. 2/2022. 

 

5. Proiect de hotarare nr. 341/2022 privind nominalizarea reprezentantilor 

Consiliului Local al comunei Hidiselu de Sus in comisia pentru evaluarea secretarului 

general al comunei - 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. 3/2022. 

 

6. Proiect de hotarare nr. 343/2022 privind aprobarea reţelei unităţilor de 

învăţământ preuniversitar din comuna Hidiselu de Sus pentru anul şcolar 2022-2023- 

initiator primar. 

Dl Tirla Alexandru – Propun sa se infiinteze gradinita la Sumugiu. 

Dl Dringo Emanuel – Va trebui obtinut avizul inspectoratului scolar pentru o 

astfel de modificare. 

Dl Belenesi Lucian – Supun la vot proiectul de hotarare. 

Cu 11 voturi „pentru” si 1 vot ,,impotriva”, al domnului consilier local Tirla 

Alexandru, proiectul de hotarare este aprobat, fiind adoptata Hotararea Consiliului 

Local nr. 4/2022. 

 

7. Proiect de hotarare nr. 345/2022 privind stabilirea cuantumului drepturilor 

aferente copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educationale speciale scolarizati in 

unitatile de invatamant de pe raza comunei Hidiselu de Sus, in anul 2022- 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. 5/2022. 

 

8. Proiect de hotarare nr. 347/2022 privind stabilirea numărului de asistenti 

personali ai persoanelor cu handicap grav de la nivelul comunei Hidiselu de Sus, 

judetul Bihor - initiator primar. 

Dl Cuc Ioan – Cate posturi sunt ocupate? 

Dl Petroi Adrian – 9 posturi. 

Dl Belenesi Lucian – Supun la vot proiectul de hotarare. 

Cu 12 voturi „pentru” proiectul de hotarare este aprobat, fiind adoptata 

Hotararea Consiliului Local nr. 6/2022. 

 

9. Proiect de hotarare nr. 349/2022 privind actualizarea inventarului terenurilor 

disponibile, care pot fi atribuite in folosinta gratuita - 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. 7/2022. 
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Domnul consilier Tirla Alexandru paraseste sala de sedinta, asadar, sunt 11 

consilieri locali prezenti. 

10. Proiect de hotarare nr. 353/2022 privind concesionarea terenului si 

constructiei inscrise in cartea funciara nr.  50592 – Hidiselu de Sus - initiator 

viceprimar. 

Dl Cret Cristian – A spus secretarul ca nu trebuie pus raportul ANEVAR. 

- Cred ca prin acest proiect este incalcat principiul de legalitate si oportunitate. 

- Nu se regasesc investitiile facute in cladire, pot fi consultate pe SEAP, asa ca 

se diminueaza veniturile comunei. 

- In 2019 este o hotarare in care este stabilita valoarea de inchiriere la 980 lei, 

plus TVA, ce se intampla cu hotararea respectiva? 

Dl Dringo Emanuel – Implicit se abroga, nu se mai aplica.b  

Dl Cret Cristian – Propun ca pretul de pornire sa fie 1500 lei, plus TVA si sa fie 

eliminata destinatia stabilita, pentru ca ingradeste dreptul de participare. 

Dl Dringo Emanuel – Pentru astfel de modificari trebuie sa respectati 

regulamentul, acestea sunt amendamente. 

Dl Cret Cristian - Sa depun in scris? 

Dl Dringo Emanuel - Da. 

Dl Cuc Ioan – Sa ne spuna domnul secretar cu cat timp inainte se face raportul 

de evaluare. 

Dl Dringo Emanuel – Cred ca se face de cate ori este nevoie. 

Dl Belenesi Lucian – Supun la vot proiectul de hotarare. 

Cu 8 voturi „pentru”  si 3 voturi ,,impotriva” ale domnilor consilieri Ciopleala 

Grigore, Cret Cristian si Cuc Ioan, proiectul de hotarare este aprobat, fiind adoptata 

Hotararea Consiliului Local nr. 8/2022. 

 

Domnul consilier Tirla Alexandru se intoarce in sala de sedinta, asadar, sunt 

12 consilieri locali prezenti. 

11. Proiect de hotarare nr. 351/2022 privind declararea obiectivului de investitie 

de interes local cu denumirea „Extinderea sistemului de alimentare cu apa in comuna 

Hidiselu de Sus, sat Sumugiu”, ca fiind de utilitate publica – 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. 9/2022. 

 

12. Proiect de hotarare nr. 416/2022 privind inlocuirea reprezentantului 

Consiliului Local al comunei Hidiselu de Sus, desemnat în Consiliul de Administrație 

al Scolii Gimnaziale nr. 1 Hidiselu de Sus  – initiator primar. 

Dl Belenesi Lucian – Supun la vot proiectul de hotarare. 

Cu 8 voturi „pentru” si 4 ,,abtineri” ale domnilor consilieri Ciopleala Grigore, 

Cret Cristian, Tirla Alexandru si Cuc Ioan, proiectul de hotarare este aprobat, fiind 

adoptata Hotararea Consiliului Local nr. 10/2022. 

 

13. Diverse. 

Dl Dringo Emanuel – Va amintesc ca trebuie sa va depuneti declaratiile de 

avere si interese pana la data de 15.06.2022. De asemenea, trebuie sa va depuneti si 

rapoartele de activitate pentru anul trecut. 
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Se citeste de catre secretarul general al comunei cererea nr. 96/2022 formulata 

de numita Cristovescu Daniela Mariana pentru obtinerea cardului-legitimatie pentru 

locurile gratuite de parcare. 

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. 168/2022 formulata 

de Adakeea Exploatari S.R.L. prin care solicita acordul consiliului local, in calitate de 

administrator al drumului, pentru racordarea carierei de piatra propusa, la 

infrastructura rutiera existenta – drum public. 

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

Cu 8 voturi ,,pentru” si 4 voturi ,,impotriva” ale domnilor consilieri Ciopleala 

Grigore, Cret Cristian, Tirla Alexandru si Cuc Ioan, propunerea este aprobata. 

 

Domnul consilier Buda Ioan paraseste sala de sedinta, asadar, sunt 11 

consilieri locali prezenti. 

Se citeste de catre secretarul general al comunei scrisoarea de intentie nr. 

392/2022 formulata de Casa Ta Mult Visata Extended Business S.R.L. prin care 

solicita o suprafata de teren in vederea realizarii obiectivelor cu denumirea ,, Satul 

Bratu” si ,,Centrul Medical Eva”. 

Dl Petroi Adrian – In zona partiei de ski din Hidiselu de Jos cred ca ar fi potrivit 

pentru aceste obiective. Ar fi bine sa aducem investitori. 

- Ar trebui sa le dam un aviz de principiu daca suntem de acord. 

Dl Tirla Alexandru – Sa-i invitam la sedinta sa ne prezinte ce vor sa faca. 

Domnul consilier Moca Gheorghe paraseste sala de sedinta, asadar, sunt 10 

consilieri locali prezenti. 

Dl Belenesi Lucian – Supun la vot propunerea de transmitere a unui aviz de 

principiu privind acordul pentru realizarea obiectivelor. 

Cu 10 voturi ,,pentru” propunerea este aprobata. 

 

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

inchise lucrarile sedintei. 

 

 

             PRESEDINTE DE SEDINTA                              p.  SECRETAR    

        Lucian Traian Belenesi              Emanuel Dringo   


