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

 

Încheiat azi, 19.04.2022, 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. 46 din 13.04.2022, incepand cu ora 15:00. 

La şedinţă participa dl Luncan Gheorghe consilierul personal al primarului, dl 

Dringo Emanuel secretarul general al comunei si 8 consilieri locali in functie. Domnii 

consilieri Mester Ioan, Cret Cristian, Tirla Alexandru, Cuc Ioan si Ciopleala Grigore 

sunt absenti. 

 

Dl Curpas Florian – Suntem suficienti, putem incepe sedinta, dam cuvantul 

domnului secretar. 

Dl Dringo Emanuel – Ati primit procesul-verbal al sedintei anterioare, va rog sa 

spuneti daca aveti completari. 

- Eu as dori sa precizez ca am omis sa scriu in procesul-verbal faptul ca domnul 

primar a propus ca asociatiei de pasunat din loc. Mierlau sa-i fie majorata suprafata de 

pasune atribuita, dupa intocmirea amenajamentului pastoral. Aceasta propunere a fost 

supusa la vot si aprobata cu 13 voturi ,,pentru”. 

Domnul consilier Cuc Ioan intra in sala de sedinta, din acest moment sunt 9 

consilieri locali prezenti. 

In lipsa altor completari, procesul-verbal al sedintei din 31.03.2022 este supus 

votarii si este aprobat cu 8 voturi „pentru” si 1 ,,abtinere”, a consilierului local Cuc 

Ioan. 

 

Domnii consilieri Tirla Alexandru si Ciopleala Grigore intra in sala de sedinta, 

din acest moment sunt 11 consilieri locali prezenti. De asemenea, in sala intra 

aproximativ 10 cetateni. 

 

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

interese. 

Se citeste ordinea de zi dupa cum urmeaza:  

1. Proiect de hotarare nr. 2504/2022 privind aprobarea contului de executie a 

bugetului local al comunei Hidiselu de Sus pe trimestrul I/2022 - initiator primar. 

 2. Proiect de hotarare nr. 2506/2022 privind rectificarea bugetului de venituri si 

cheltuieli pe anul 2022/II - initiator primar. 

3. Proiect de hotarare nr. 2525/2022 privind retragerea dreptului de folosinta si 

a dreptului de superficie constituite, cu titlu gratuit, asupra terenului identificat prin nr. 

cadastral 50668 - Hidiselu de Jos, inscris in cartea funciara nr. 50668 - Hidiselu de 

Sus, in favoarea numitului Paul Adrian-Claudiu - initiator primar. 

4. Proiect de hotarare nr. 2544/2022 privind concesionarea terenului identificat 

cu nr. cadastral 50602 – Mierlau, inscris in cartea funciara nr. 50602 – Hidiselu de Sus 

- initiator primar. 

5. Proiect de hotarare nr. 2551/2022 privind aprobarea studiului de fezabilitate 

aferent obiectivului de investitie „Modernizare strazi in comuna Hidiselu de Sus - sat 
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Hidiselu de Jos, judetul Bihor’’, ca urmare a actualizarii documentatiei - initiator 

primar. 

6. Proiect de hotarare nr. 2553/2022 privind aprobarea studiului de fezabilitate 

aferent obiectivului de investitie "Retea de alimentare cu gaze naturale in comuna 

Hidiselu de Sus, judetul Bihor" - initiator primar. 

7. Proiect de hotarare nr. 2555/2022 privind aprobarea documentatiei aferente 

cererii de finantare prin Programul national de investitii „Anghel Saligny”, pentru 

realizarea obiectivului de  investitie cu denumirea "Retea de alimentare cu gaze 

naturale in comuna Hidiselu de Sus, judetul Bihor" - initiator primar. 

8. Diverse.  

Se propune suplimentarea ordinii de zi cu un proiect de hotarare a carui 

dezbatere este urgenta, initiat de primarul comunei, acesta este Proiectul de hotarare 

nr. 2660/2022 cu privire la modificarea Hotararii Consiliului Local al comunei 

Hidiselu de Sus nr. 53/22.11.2016 privind aprobarea Acordului de cooperare privind 

organizarea şi exercitarea activităţii administrative. 

De asemenea, se propune renumerotarea ordinii de zi, astfel incat proiectul cu 

care se suplimenteaza sa fie discutat la punctul 8, iar la punctul 9 sa se discute 

,,Diverse”. 

Se supune la vot suplimentarea si renumerotarea ordinii  de zi. 

Cu 11 voturi ,,pentru” se aproba suplimentarea si renumerotarea ordinii  de zi, 

proiectul cu care se suplimenteaza se discuta la punctul 8, iar la punctul 9 se discuta 

,,Diverse”. 

Se supune la vot ordinea de zi. 

Cu 11 voturi ,,pentru” se aproba ordinea de zi. 

 

1. Proiect de hotarare nr. 2504/2022 privind aprobarea contului de executie a 

bugetului local al comunei Hidiselu de Sus pe trimestrul I/2022 - initiator primar. 

Dl Tirla Alexandru – La cheltuieli de capital, la strazi, suma de 301.73 mii lei, 

la ce s-a folosit? 

Dl Dringo Emanuel – Vom intreba pe domnul primar si pe doamna contabil si 

va v-om informa pe sedinta viitoare. 

Dl Curpas Florian – Supun la vot proiectul de hotarare. 

Cu 8 voturi „pentru” si 3 ,,abtineri”, ale consilierilor locali Tirla Alexandru, 

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

Hotararea Consiliului Local nr. 28/2022. 

 

 2. Proiect de hotarare nr. 2506/2022 privind rectificarea bugetului de venituri si 

cheltuieli pe anul 2022/II - initiator primar. 

Se citeste de catre secretarul general al comunei amendamentul nr. 1 depus de 

catre primarul comunei. 

Dl Curpas Florian – Supun la vot amendamentul depus de primar. 

Cu 11 voturi „pentru” amendamentul depus de primar este aprobat. 

 Dl Tirla Alexandru – Vad ca s-a luat la cunostinta ca s-a umflat bugetul, acum 

intra banii de la proiecte. 

 - Pentru amenajament pastoral nu s-au cuprins bani, trebuia cuprins la capitolul 

9. Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare. 

 Dl Dringo Emanuel – Daca va uitati mai bine au fost cuprinsi acolo bani pentru 

amenajamentul pastoral. 

Dl Tirla Alexandru – La cheltuieli de capital, la strazi, pentru ce se 

suplimenteaza? 
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Dl Curpas Florian – Supun la vot proiectul de hotarare. 

Cu 8 voturi „pentru” si 3 ,,abtineri”, ale consilierilor locali Tirla Alexandru, 

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

Hotararea Consiliului Local nr. 29/2022. 

 

3. Proiect de hotarare nr. 2525/2022 privind retragerea dreptului de folosinta si 

a dreptului de superficie constituite, cu titlu gratuit, asupra terenului identificat prin nr. 

cadastral 50668 - Hidiselu de Jos, inscris in cartea funciara nr. 50668 - Hidiselu de 

Sus, in favoarea numitului Paul Adrian-Claudiu - initiator primar. 

Secretarul general al comunei explica consilierilor locali proiectul de hotarare. 

Dl Curpas Florian – Supun la vot proiectul de hotarare. 

Cu 8 voturi „pentru” si 3 ,,abtineri”, ale consilierilor locali Tirla Alexandru, 

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

Hotararea Consiliului Local nr. 30/2022. 

 

4. Proiect de hotarare nr. 2544/2022 privind concesionarea terenului identificat 

cu nr. cadastral 50602 – Mierlau, inscris in cartea funciara nr. 50602 – Hidiselu de Sus 

- initiator primar. 

Dl Cuc Ioan – Valoarea este prea mica. 

Dl Dringo Emanuel – Este valoarea de pornire. 

Dl Tirla Alexandru – Sa spuna consilierii din Mierlau daca sunt de acord. 

Dl Petricau Mircea – Sa se concesioneze. 

Dl Curpas Florian – Supun la vot proiectul de hotarare. 

Cu 8 voturi „pentru” si 3 ,,abtineri”, ale consilierilor locali Tirla Alexandru, 

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

Hotararea Consiliului Local nr. 31/2022. 

 

5. Proiect de hotarare nr. 2551/2022 privind aprobarea studiului de fezabilitate 

aferent obiectivului de investitie „Modernizare strazi in comuna Hidiselu de Sus - sat 

Hidiselu de Jos, judetul Bihor’’, ca urmare a actualizarii documentatiei - initiator 

primar. 

Dl Curpas Florian – Supun la vot proiectul de hotarare. 

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

Hotararea Consiliului Local nr. 32/2022. 

 

6. Proiect de hotarare nr. 2553/2022 privind aprobarea studiului de fezabilitate 

aferent obiectivului de investitie "Retea de alimentare cu gaze naturale in comuna 

Hidiselu de Sus, judetul Bihor" - initiator primar. Dl Curpas Florian – Supun la vot 

proiectul de hotarare. 

Dl Curpas Florian – Supun la vot proiectul de hotarare. 

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

Hotararea Consiliului Local nr. 33/2022. 

 

7. Proiect de hotarare nr. 2555/2022 privind aprobarea documentatiei aferente 

cererii de finantare prin Programul national de investitii „Anghel Saligny”, pentru 

realizarea obiectivului de  investitie cu denumirea "Retea de alimentare cu gaze 

naturale in comuna Hidiselu de Sus, judetul Bihor" - initiator primar. 

Se citeste de catre secretarul general al comunei amendamentul nr. 1 depus de 

catre primarul comunei. 

Dl Curpas Florian – Supun la vot amendamentul depus de primar. 
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Cu 11 voturi „pentru” amendamentul depus de primar este aprobat. 

Dl Curpas Florian – Supun la vot proiectul de hotarare. 

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

Hotararea Consiliului Local nr. 34/2022. 

 

8. Proiect de hotarare nr. 2660/2022 cu privire la modificarea Hotararii 

Consiliului Local al comunei Hidiselu de Sus nr. 53/22.11.2016 privind aprobarea 

Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea activităţii administrative - 

initiator primar. 

Dl Tirla Alexandru – Am tot spus ca sa-i introducem pe angajatii de la 

A.C.O.R. in primarie. 

Dl Curpas Florian – Supun la vot proiectul de hotarare. 

Cu 8 voturi „pentru” si 3 ,,impotriva”, ale consilierilor locali Tirla Alexandru, 

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

Hotararea Consiliului Local nr. 35/2022. 

 

9. Diverse. 

Dl Dringo Emanuel – Va reamintesc sa indemnati cetatenii sa se autorecenzeze, 

iar daca nu se descurca sa ia legatura cu recenzorii de la primarie care ii vor asista. 

- De asemenea, domnilor consilieri, va trebui sa inaintati adresa dumneavoastra 

de e-mail si sa luati legatura cu colegul meu, domnul Berdie Petru, care o sa va ajute 

sa va faceti cont pe platforma e-DAI unde se vor depune declaratiile de avere si 

interese.  

 

Se citeste de catre secretarul general al comunei cererea nr. 16/2022 formulata 

de numitul Mereu Adrian prin care solicita acord administrator drum si racordare la 

utilitati, pentru lucrarea de construire aferenta nr. cad. 56276 – Hidiselu de Jos. 

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

Cu 11 voturi ,,pentru” propunerea este aprobata. 

 

Se citeste de catre secretarul general al comunei cererea nr. 17 si 18/2022 

formulata de numita Manolica Lucia, in reprezentarea numitului Bogdan Gheorghe,  

prin care solicita acord administrator drum si racordare la utilitati, pentru documentatia 

de urbanism aferenta nr. cad. 56033 – Santelec. 

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

Cu 11 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   




