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

 

Încheiat azi, 28.02.2022, 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. 22 din 22.02.2022, incepand cu ora 16:00. 

La şedinţă participa primarul comunei, dl Luncan Gheorghe consilierul personal 

al primarului, dl Dringo Emanuel secretarul general al comunei, 12 consilieri locali in 

functie, precum si un preot. De asemenea, consilierul local supleant care va depune 

juramantul, domnul Mester Ioan, este prezent. 

 

Dl Belenesi Lucian – Avand in vedere ca au trecut 3 luni de la alegerea mea ca 

presedinte de sedinta este nevoie sa alegem un nou presedinte. 

- Propun ca domnul Curpas Florian sa fie presedinte de sedinta. 

In lipsa altor propuneri, se supune la vot propunerea domnului Belenesi Lucian, 

care este aprobata cu 8 voturi ,,pentru” si 4 ,,abtineri”, ale domnilor consilieri Cuc 

Ioan, Ciopleala Grigore, Cret Cristian si Tirla Alexandru. Asadar, domnul Curpas 

Florian este ales presedinte de sedinta pentru 3 luni. 

 

Dl Curpas Florian – Ii dam cuvantul preotului Toma Raul, care doreste sa ne 

spuna cateva cuvinte. 

Dl Toma Raul – Buna ziua!  

- Sunt preotul Bisericii nr. 2 din Hidiselu de Sus si ma aflu in fata 

dumneavoastra pentru a prezenta doleantele credinciosilor. 

- Va solicit sprijin financiar pentru marirea bisericii de lemn, am depus si o 

cerere in acest sens. 

Dl Petroi Adrian – Cred ca toti consilierii sunt de acord sa sprijineasca cultele, 

doar sa va interesati de demersurile legale care trebuie facute. 

 

Dl Curpas Florian – Dam cuvantul domnului secretar. 

Dl Dringo Emanuel – In primul rand, sa anuntati daca aveti situatii de conflict 

de interese. 

– Ati primit procesul-verbal, va rog sa spuneti daca aveti completari. 

In lipsa completarilor, procesul-verbal al sedintei din 27.01.2022 este supus 

votarii si este aprobat cu 12 voturi „pentru”. 

 

Se citeste ordinea de zi dupa cum urmeaza:  

1. Depunerea juramantului de catre domnul Mester Ioan, consilier local 

supleant. 

2. Proiect de hotarare nr. 7234/2021 privind aprobarea documentatiei aferenta 

planului urbanistic zonal cu denumirea ,,Schimbare de destinatie functionala din teren 

destinat construirii de locuinte in teren destinat institutiilor de invatamant” - initiator 

primar. 

3. Proiect de hotarare nr. 138/2022 privind aprobarea documentatiei aferenta 

planului urbanistic zonal cu denumirea ,,Complex multifunctional social” - initiator 

primar. 
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4. Proiect de hotarare nr. 518/2022 privind aprobarea contului de executie 

bugetara pe anul 2021 - initiator primar. 

5. Proiect de hotarare nr. 700/2022 privind modificarea contractului de 

inchiriere cu nr. 3/2021 incheiat intre comuna Hidiselu de Sus si domnul Gligor Calin 

- initiator primar. 

6. Proiect de hotarare nr. 759/2022 privind aprobarea planului local de actiune 

privind incluziunea cetatenilor romani de etnie roma, din comuna Hidiselu de Sus, 

pentru anul 2022 - initiator primar. 

7. Proiect de hotarare nr. 873/2022 privind modificarea tarifelor practicate  de 

S.C. Compania de Apă Oradea S.A. - initiator primar. 

8. Proiect de hotarare nr. 960/2022 privind aprobarea bugetului de venituri si 

cheltuieli pe anul 2022 - initiator primar. 

9. Informare privind recensamantul populatiei si locuintelor. 

10. Diverse.  

Dl Petroi Adrian – Vreau sa facem cateva modificari, doresc sa retragem 

punctul 7, cel referitor la tarife. 

Dl Dringo Emanuel – Mentionez ca tarifele se vor aplica, pentru ca asociatia de 

dezvoltare intercomunitara le-a aprobat. Proiectul de hotarare trebuie sa mai ramana in 

dezbatere publica. 

Dl Petroi Adrian – De asemenea, am initiat cateva proiecte urgente si vreau sa 

suplimentam ordinea de zi, discutandu-le astfel: 

7. Proiect de hotarare nr. 1073/2022 privind aprobarea participării comunei 

Hidiselu de Sus in cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de 

seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport 

rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule 

electrice în localități si a studiului de fezabilitate aferent - initiator primar. 

9. Proiect de hotarare nr. 1089/2022 privind atribuirea in folosinta gratuita a 

terenului cu nr. cadastral 50703 – Hidiselu de Jos, in vederea construirii unei locuinte 

proprietate personala - initiator primar. 

10. Proiect de hotarare nr. 1148/2022  privind desemnarea reprezentantului 

Consiliului Local al comunei Hidiselu de Sus si a supleantului acestuia, în vederea 

constituirii Comisiei de evaluare a probei de interviu pentru concursul de ocupare a 

functiilor de director si director adjunct din unitatile de invatamant preuniversitar de 

stat,  sesiunea 2022 - initiator primar. 

Dl Petroi Adrian – Propun si renumerotarea ordinii de zi pe baza modificarilor, 

astfel:  

11. Informare privind recensamantul populatiei si locuintelor. 

12. Diverse.  

Se supune la vot retragerea proiectului privind tarifele practicate de Compania 

de Apa Oradea de pe ordinea de zi. 

Cu 12 voturi ,,pentru” se aproba retragerea proiectului de pe ordinea de zi. 

Se supune la vot suplimentarea ordinii de zi cu cele 3 proiecte de hotarare 

urgente. 

Cu 12 voturi ,,pentru” se aproba suplimentarea ordinii de zi. 

Se supune la vot renumerotarea ordinii de zi conform modificarilor intervenite, 

astfel incat punctele 9 si 10, initiale, sa devina 11 si 12. 

Cu 12 voturi ,,pentru” se aproba renumerotarea ordinii de zi. 
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Se supune la vot ordinea de zi rezultata. 

Cu 12 voturi ,,pentru” se aproba ordinea de zi rezultata. 

 

1. Depunerea juramantului de catre domnul Mester Ioan, consilier local 

supleant. 

Secretarul general al comunei prezinta Incheierea nr. 303/2022 pronuntata de 

Judecatoria Oradea privind validarea mandatului domnului Mester Ioan . 

Se amenajeaza locul in care domnul Mester Ioan, consilier local supleant, va 

depune juramantul, punandu-i-se la dispozitie Biblia si Constitutia Romaniei. 

Domnul Mester Ioan depune juramantul prevazut la art. 117 din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa 

care semneaza cele doua exemplare ale formularului special pe care este imprimat, 

unul fiindu-i inamant dumnealui. 

Dl Dringo Emanuel - Domnul consilier trebuie sa fie inclus in comisia de 

specialitate, in locul persoanei care a demisionat si pe care o inlocuieste, adica in locul 

domnului Cimpan Cristian. 

Dl Curpas Florian – Supun la vot propunerea ca domnul Mester Ioan sa fie 

inclus in comisia de specialitate din care facea parte domnul Cimpan Cristian. 

Cu 13 voturi ,,pentru” propunerea este aprobata, domnul consilier Mester Ioan 

fiind inclus in Comisia pentru activitati economico-financiare, amenajarea teritoriului 

si urbanism, agricultura. 

 

2. Proiect de hotarare nr. 7234/2021 privind aprobarea documentatiei aferenta 

planului urbanistic zonal cu denumirea ,,Schimbare de destinatie functionala din teren 

destinat construirii de locuinte in teren destinat institutiilor de invatamant” - initiator 

primar. 

Dl Curpas Florian – Supun la vot proiectul de hotarare. 

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

Hotararea Consiliului Local nr. 11/2022. 

 

3. Proiect de hotarare nr. 138/2022 privind aprobarea documentatiei aferenta 

planului urbanistic zonal cu denumirea ,,Complex multifunctional social” - initiator 

primar. 

Dl Cuc Ioan – Cine vrea sa construiasca si cum se va atribui? 

Dl Petroi Adrian – Noi acum il pregatim, vom vedea ulterior. 

Dl Curpas Florian – Supun la vot proiectul de hotarare. 

Cu 11 voturi „pentru” si 2 ,,abtineri”, ale domnilor consilieri Cret Cristian si 

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

nr. 12/2022. 

 

4. Proiect de hotarare nr. 518/2022 privind aprobarea contului de executie 

bugetara pe anul 2021 - initiator primar. 

Dl Curpas Florian – Supun la vot proiectul de hotarare. 

Cu 11 voturi „pentru” si 2 ,,abtineri”, ale domnilor consilieri Tirla Alexandru si 

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

nr. 13/2022. 

 

5. Proiect de hotarare nr. 700/2022 privind modificarea contractului de 

inchiriere cu nr. 3/2021 incheiat intre comuna Hidiselu de Sus si domnul Gligor Calin 

- initiator primar. 
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Dl Ciopleala Grigore – De ce se modifica?  

Dl Petroi Adrian – Vrem sa eliberam terenul. 

Dl Curpas Florian – Supun la vot proiectul de hotarare. 

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

Hotararea Consiliului Local nr. 14/2022. 

 

6. Proiect de hotarare nr. 759/2022 privind aprobarea planului local de actiune 

privind incluziunea cetatenilor romani de etnie roma, din comuna Hidiselu de Sus, 

pentru anul 2022 - initiator primar. 

Dl Curpas Florian – Supun la vot proiectul de hotarare. 

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

Hotararea Consiliului Local nr. 15/2022. 

 

7. Proiect de hotarare nr. 1073/2022 privind aprobarea participării comunei 

Hidiselu de Sus in cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de 

seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport 

rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule 

electrice în localități si a studiului de fezabilitate aferent - initiator primar. 

Dl Tirla Alexandru - Unde sunt pozitionate statiile? 

Dl Petroi Adrian – Hidiselu de Sus, langa fosta sala de nunti si Hidiselu de Jos, 

langa transformator. 

Dl Curpas Florian – Supun la vot proiectul de hotarare. 

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

Hotararea Consiliului Local nr. 16/2022. 

 

8. Proiect de hotarare nr. 960/2022 privind aprobarea bugetului de venituri si 

cheltuieli pe anul 2022 - initiator primar. 

Se citeste de catre secretarul general cererile nr. 738-739/2022 formulate de 

preotul Bereteu Roman si cererea nr. 1092/2022 formulata de preotul Toma Raul. 

Dl Tirla Alexandru – Propun sa mutam 80.000 lei de la cap. 1 - Autoritati 

publice, bunuri si servicii, cod 51.02.20, la cap. 5 – Cultura, recreere si religie, 5.3 – 

Servicii religioase. 

Dl Dringo Emanuel – Acest tip de amendament trebuie formulat in scris. 

Dl Curpas Florian – Supun la vot propunerea domnului Tirla Alexandru.  

Cu 4 voturi ,,pentru”, ale domnilor consilieri Cuc Ioan, Ciopleala Grigore, Cret 

Cristian si Tirla Alexandru, precum si 9 ,,abtineri”, propunerea nu este aprobata. 

Dl Curpas Florian – Supun la vot proiectul de hotarare. 

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

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

adoptata Hotararea Consiliului Local nr. 17/2022. 

 

9. Proiect de hotarare nr. 1089/2022 privind atribuirea in folosinta gratuita a 

terenului cu nr. cadastral 50703 – Hidiselu de Jos, in vederea construirii unei locuinte 

proprietate personala - initiator primar. 

Dl Curpas Florian – Supun la vot proiectul de hotarare. 

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

Hotararea Consiliului Local nr. 18/2022. 
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10. Proiect de hotarare nr. 1148/2022  privind desemnarea reprezentantului 

Consiliului Local al comunei Hidiselu de Sus si a supleantului acestuia, în vederea 

constituirii Comisiei de evaluare a probei de interviu pentru concursul de ocupare a 

functiilor de director si director adjunct din unitatile de invatamant preuniversitar de 

stat,  sesiunea 2022 - initiator primar. 

Dl Dringo Emanuel – Doamna Foica Natalia, care este desemnata titular, este si 

membru in consiliul de administratie. Ambele persoane desemnate, titular si supleant, 

indeplinesc conditia necesara pentru a fi desemnate, si anume, sa aiba studii 

superioare. 

Dl Curpas Florian – Supun la vot proiectul de hotarare. 

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

Hotararea Consiliului Local nr. 19/2022. 

 

11. Informare privind recensamantul populatiei si locuintelor. 

Dl Dringo Emanuel – Va rog sa va implicati la acest recensamant, 

dumneavoastra veti fi afectati daca nu recenzam intreaga populatie, pentru ca ar putea 

sa scata numarul cetatenilor si pe baza acestuia si numarul de consilieri locali. 

- Exista o comisie formata din primar, viceprimar, secretar general al comunei, 

directorul scolii, un profesor, seful postului de politie si ofiterul de stare civila care se 

organizeaz recensamantul. 

- In perioada 14 martie – 15 mai 2022 se desfasoara autorecenzarea online si 

autorecenzarea asistata. 

- Persoanele care se autorecenzeaza online beneficiaza de o zi libera platita. 

- Pentru autorecenzarea asistata exista 2 recenzori care vor asista populatia in 

vederea recenzarii, fiind stabilite punctele unde se va desfasura actiunea.  

- In perioada 16 mai – 17 iulie 2022 se va desfasura colectarea datelor de către 

recenzori, prin interviuri faţă în faţă, avem 4 recenzori pentru asta. 

 

12. Diverse.  

Se citeste de catre secretarul general al comunei cererea nr. 3/2022 formulata de 

domnii consilieri Cuc Ioan, Ciopleala Grigore, Cret Cristian si Tirla Alexandru, in 

temeiul Legii nr. 544/2001. 

Dl Dringo Emanuel – Ati solicitat bugetul, l-ati primit ca material pentru 

sedinta. 

- Ati solicitat planul de achizitii, acesta din cate stiu se intocmeste dupa 

aprobarea bugetului local. 

- De asemenea, ati solicitat sa va informam cand sunt sedintele comisiilor 

despecialitate, aceasta nu este atributia mea. 

 

Se citeste de catre secretarul general al comunei cererea nr. 4/2022 formulata de 

numitul Pentie Traian si numita Pentie Georgeta Elena prin care solicita acord 

administrator drum, in calitate de administrator al drumului public, pentru lucrarea de 

construire aferenta nr. cad. 56295 – Mierlau. 

Dl Curpas Florian – Propun aprobarea cererii si supun la vot. 

Cu 13 voturi ,,pentru” propunerea este aprobata. 

 

Se citeste de catre secretarul general al comunei cererea nr. 5/2022 formulata de 

numita Bot Ioana prin care solicita acord administrator drum si racordare la utilitati, in 

calitate de administrator al drumului public, pentru lucrarea de construire aferenta nr. 

cad. 56080 – Hidiselu de Sus. 
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Dl Curpas Florian – Propun aprobarea cererii si supun la vot. 

Cu 13 voturi ,,pentru” propunerea este aprobata. 

Se citeste de catre secretarul general al comunei cererea nr. 6/2022 formulata de 

numitul Tanase Dragos-Oliver si numita Tanase Dorina-Mariana prin care solicita 

acord drumuri comunale solicitat prin certificatul de urbanism nr. 44/14.01.2022 emis 

de Consiliul Judetean Bihor, pentru lucrarea de construire aferenta nr. cad. 50420 – 

Hidiselu de Jos. 

Dl Curpas Florian – Propun aprobarea cererii si supun la vot. 

Cu 13 voturi ,,pentru” propunerea este aprobata. 

 

Se citeste de catre secretarul general al comunei cererea nr. 7/2022 formulata de 

numitul Asociatia de Pasunat ,,Costoi” prin care solicita pasune spre concesionare. 

Dl Petroi Adrian – Nu putem concesiona pana nu intocmim amenajament 

pastoral. 

 

Se citeste de catre secretarul general al comunei cererea nr. 9/2022 formulata de 

numita Cociobanu Florica prin care solicita acord drumuri comunale solicitat prin 

certificatul de urbanism nr. 22/11.01.2022 emis de Consiliul Judetean Bihor, pentru 

lucrarea de construire aferenta nr. cad. 56290 – Hidiselu de Sus. 

Dl Curpas Florian – Propun aprobarea cererii si supun la vot. 

Cu 13 voturi ,,pentru” propunerea este aprobata. 

 

Dl Curpas Florian – Nemaifiind alte probleme inscrise pe ordinea de zi declar 

inchise lucrarile sedintei. 

 

 

             PRESEDINTE DE SEDINTA                              p.  SECRETAR    

            Florian Curpas                 Emanuel Dringo   


