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

 

Încheiat azi, 27.07.2022, 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. 

92 din 21.07.2022, incepand cu ora 12:00. 

La şedinţă participa primarul comunei, dl Dringo Emanuel secretarul general al 

comunei si 11 consilieri locali in functie domnul consilier Tirla Alexandru fiind absent. 

Domnul Belenesi Traian este presedinte de sedinta din luna mai. 

 

Dl Belenesi Lucian – Suntem suficienti si putem incepe, dam cuvantul domnului 

secretar.  

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

spuneti daca aveti completari. 

In lipsa completarilor, procesul-verbal al sedintei din 29.06.2022 este supus votarii 

si este aprobat cu 11 voturi „pentru”. 

 

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

Se citeste ordinea de zi dupa cum urmeaza:  

1. Depunerea juramantului de catre domnul Pentea Ioan-Adrian, consilier local 

supleant. 

2. Proiect de hotarare nr. 3774/2022 privind aprobarea documentatiei aferenta 

planului urbanistic zonal cu denumirea ,,Introducere partiala teren in intravilan, parcelare 

si reglementare pentru zona mixta de servicii si agrement” - initiator primar. 

3. Proiect de hotarare nr. 4470/2022 privind aprobarea contului de executie a 

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

4. Proiect de hotarare nr. 4699/2022 privind acordul de colaborare dintre comuna 

Hidiselu de Sus si gestionarul fondului cinegetic  - initiator primar. 

5. Diverse.  

Se supune la vot ordinea de zi si este aprobata cu 11 voturi ,,pentru”. 

 

1. Depunerea juramantului de catre domnul Pentea Ioan-Adrian, consilier local 

supleant. 

Secretarul general al comunei prezinta Incheierea nr. 1717/2022 pronuntata de 

Judecatoria Oradea privind validarea mandatului domnului Pentea Ioan-Adrian. 

Se amenajeaza locul in care domnul Pentea Ioan-Adrian, consilier local supleant, 

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

Domnul Pentea Ioan-Adrian 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 dumneaei. 

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

specialitate, in locul persoanei pe care o inlocuieste, adica in locul domnului Mester Ioan. 

Dl Belenesi Lucian – Supun la vot propunerea ca domnul Pentea Ioan-Adrian sa fie 

inclusa in comisia de specialitate din care facea parte domnul Mester Ioan. 

Cu 12 voturi ,,pentru” propunerea este aprobata, domnul consilier Pentea Ioan-

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

teritoriului si urbanism, agricultura. 
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2. Proiect de hotarare nr. 3774/2022 privind aprobarea documentatiei aferenta 

planului urbanistic zonal cu denumirea ,,Introducere partiala teren in intravilan, parcelare 

si reglementare pentru zona mixta de servicii si agrement” - initiator primar. 

Dl Cuc Ioan – Unde este terenul? 

Dl Petroi Adrian – In Hidiselu de Jos langa terenul sintetic. 

Dl Belenesi Lucian – Supun la vot proiectul de hotarare. 

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

Consiliului Local nr. 59/2022. 

 

3. Proiect de hotarare nr. 4470/2022 privind aprobarea contului de executie a 

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

Dl Belenesi Lucian – Supun la vot proiectul de hotarare. 

Cu 11 voturi „pentru” si o ,,abtinere”, a dlui consilier Cuc Ioan, proiectul de 

hotarare este aprobat, fiind adoptata Hotararea Consiliului Local nr. 60/2022. 

 

4. Proiect de hotarare nr. 4699/2022 privind acordul de colaborare dintre comuna 

Hidiselu de Sus si gestionarul fondului cinegetic  - initiator primar. 

Dl Cret Cristian – In ce consta protocolul? 

Dl Petroi Adrian – Este de colaborare, exista un ordin care trebuie pus in aplicare. 

Dl Cret Cristian – Ar trebui sa fie mai atenti la proprietatile private, cei care au 

fonduri de vanatoare. 

Dl Petroi Adrian – Am sa discut cu ei cand vom incheia protocolul, sa intareasca 

paza fondului. 

Dl Belenesi Lucian – Supun la vot proiectul de hotarare. 

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

Consiliului Local nr. 61/2022. 

 

5. Diverse 

Se citeste de catre secretarul general al comunei cererea nr. 4496/2022 formulata 

de numitul Avram Petru prin care solicita acord administrator drum pentru racordare la 

utilitati si acces, pentru lucrarea de construire aferenta nr. cad. 56553 – Sumugiu. 

Se clarifica situatia cererii. 

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. 36/2022 formulata de 

numitul Lakatos Stefan Alexandru prin care solicita acord administrator drum pentru 

racordare la utilitati si acces, pentru lucrarea de construire aferenta nr. cad. 56245 – 

Sumugiu. 

Se clarifica situatia cererii. 

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. 38/2022 formulata de 

numita Cana Genuta prin care solicita acord administrator drum pentru racordare reteaua 

de alimentare cu apa, pentru nr. administrativ 312 – Hidiselu de Sus. 

Se clarifica situatia cererii. 

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

Cu 12 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 Belenesi                Emanuel Dringo   




