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

 

Încheiat azi, 10.05.2022, în şedinţa extraordinară 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. 

49 din 06.05.2022, incepand cu ora 15:00. 

La şedinţă participa primarul comunei, dl Luncan Gheorghe consilierul personal al 

primarului, dl Dringo Emanuel secretarul general al comunei si 9 consilieri locali in 

functie. Domnii consilieri Mester Ioan, Cret Cristian si Birta Viorel sunt absenti. 

 

Dl Curpas Florian – Suntem suficienti si putem incepe, dar trebuie sa alegem un 

nou presedinte de sedinta. 

Dl Stiube Adrian – Propun ca domnul Belenesi Lucian sa fie presedinte de sedinta. 

Dl Cuc Ioan – Propun ca domnul Ciopleala Grigore sa fie presedinte de sedinta. 

Se supune la vot propunerea domnului Stiube Adrian, care este aprobata cu 6 

voturi ,,pentru” si 3 ,,abtineri”, ale domnilor consilieri Cuc Ioan, Ciopleala Grigore, si 

Tirla Alexandru. Asadar, domnul Belenesi Lucian este ales presedinte de sedinta pentru 3 

luni. 

 

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

spuneti daca aveti completari. 

Dl Cuc Ioan – Am cerut evaluarea. 

Dl Ciopleala Grigore – Ati inceput sedinta mai repede. 

In lipsa altor completari, procesul-verbal al sedintei din 19.04.2022 este supus 

votarii si este aprobat cu 6 voturi „pentru” si 3 voturi ,,impotriva”, ale domnilor consilieri 

Cuc Ioan, Ciopleala Grigore si Tirla Alexandru. 

 

Se citeste ordinea de zi dupa cum urmeaza:  

1. Proiect de hotarare nr. 1664/2022 privind aprobarea documentatiei aferenta 

planului urbanistic zonal cu denumirea ,,Construire hala pentru statie I.T.P.” - initiator 

primar. 

 2. Proiect de hotarare nr. 1665/2022 privind aprobarea documentatiei aferenta 

planului urbanistic de detaliu cu denumirea ,,Construire spatii comerciale, zona servicii, 

amenajare locuri de parcare in incinta, amplasare panouri publicitare pe teren si pe fatada 

cladirii, amplasare totem, imprejmuire teren cu acces din drumul comunal nr. cad. 55467” 

- initiator primar. 

3. Proiect de hotarare nr. 2982/2022 privind constatarea incetarii de drept a 

mandatului de consilier local al domnului Petricau Mircea, inainte de expirarea duratei  

normale a mandatului - initiator primar. 

4. Proiect de hotarare nr. 3035/2022 privind aprobarea statului de functii al 

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

structurii de functii publice - initiator primar. 

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. 3131/2022 

privind executarea lucrarilor pe domeniul public al comunei Hidiselu de Sus in vederea 

realizarii obiectivului cu denumirea „Amenajare platforma parcare si spatiu de 

agrement’’. 

Se supune la vot suplimentarea. 
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Cu 9 voturi ,,pentru” se aproba suplimentarea ordinii  de zi, proiectul cu care se 

suplimenteaza se dezbate la punctul 5. 

Se supune la vot ordinea de zi. 

Cu 9 voturi ,,pentru” se aproba ordinea de zi. 

 

1. Proiect de hotarare nr. 1664/2022 privind aprobarea documentatiei aferenta 

planului urbanistic zonal cu denumirea ,,Construire hala pentru statie I.T.P.” - initiator 

primar. 

Primarul comunei explica proiectul de hotarare. 

Dl Belenesi Lucian – Supun la vot proiectul de hotarare. 

Cu 9 voturi „pentru” proiectul de hotarare este aprobat, fiind adoptata Hotararea 

Consiliului Local nr. 36/2022. 

 

 2. Proiect de hotarare nr. 1665/2022 privind aprobarea documentatiei aferenta 

planului urbanistic de detaliu cu denumirea ,,Construire spatii comerciale, zona servicii, 

amenajare locuri de parcare in incinta, amplasare panouri publicitare pe teren si pe fatada 

cladirii, amplasare totem, imprejmuire teren cu acces din drumul comunal nr. cad. 55467” 

- initiator primar. 

Primarul comunei explica proiectul de hotarare. 

Dl Belenesi Lucian – Supun la vot proiectul de hotarare. 

Cu 9 voturi „pentru” proiectul de hotarare este aprobat, fiind adoptata Hotararea 

Consiliului Local nr. 37/2022. 

 

3. Proiect de hotarare nr. 2982/2022 privind constatarea incetarii de drept a 

mandatului de consilier local al domnului Petricau Mircea, 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. 38/2022. 

 

4. Proiect de hotarare nr. 3035/2022 privind aprobarea statului de functii al 

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

structurii de functii publice - initiator primar. 

 Dl Petroi Adrian – Ati dorit sa facem modificari, am adus proiect de modificare. 

 Dl Tirla Alexandru – Eu spuneam sa-i includem pe cei angajati la A.C.O.R. 

 Dl Petroi Adrian – Este mai benefic pentru noi sa lucram prin A.C.O.R. 

Dl Tirla Alexandru –Arhitect sef ar fi benefic, organizati concurs. 

Dl Petroi Adrian – Nu se prezinta nimeni pentru ca salariul nu ar fi suficient. 

Dl Belenesi Lucian – Supun la vot proiectul de hotarare. 

Cu 9 voturi „pentru” proiectul de hotarare este aprobat, fiind adoptata Hotararea 

Consiliului Local nr. 39/2022. 

 

5. Proiect de hotarare nr. 3131/2022 privind executarea lucrarilor pe domeniul 

public al comunei Hidiselu de Sus in vederea realizarii obiectivului cu denumirea 

„Amenajare platforma parcare si spatiu de agrement’’. 

Dl Petroi Adrian – Am fost inclusi in lista C.N.I., ei vor realiza investitia, dar 

trebuie sa predam amplasamentul cu toate documentele. 

Dl Belenesi Lucian – Supun la vot proiectul de hotarare. 

Cu 9 voturi „pentru” proiectul de hotarare este aprobat, fiind adoptata Hotararea 

Consiliului Local nr. 40/2022. 

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

inchise lucrarile sedintei. 

 

             PRESEDINTE DE SEDINTA                                         p.  SECRETAR    

 Lucian Belenesi                Emanuel Dringo   


