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

 

Încheiat azi, 04.08.2022, în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al 

comunei Hidişelu de Sus, convocată de indata de primarul comunei Hidişelu de Sus, dl 

Petroi Adrian, cu prezenta fizica la Caminul Cultural din loc. Hidiselu de Sus, prin 

Dispoziţia Primarului nr. 101 din 04.08.2022, incepand cu ora 12:00. 

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

comunei, domnul Luncan Gheorghe consilierul primarului si 8 consilieri locali in 

functie, domnii consilieri Tirla Alexandru, Ciopleala Grigore, Cuc Ioan, Belenesi 

Lucian Traian si Stiube Adrian  fiind absenti. 

 

Dl Dringo Emanuel – Suntem suficienti si putem incepe. 

Dl Petroi Adrian - Trebuie ales un nou presedinte de sedinta. 

Dl Moca Gheorghe – Il propun ca presedinte de sedinta pe dl Birta Florian 

Viorel.  

Se supune la vot propunerea dlui Moca Gheorghe, care este aprobata cu 8 voturi 

,,pentru”, domnul Birta Florian Viorel fiind ales presedinte de sedinta pentru 3 luni. 

 

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 27.07.2022 este supus 

votarii si este aprobat cu 8 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. Proiect de hotarare nr. 4928/2022 privind rectificarea bugetului de venituri si 

cheltuieli pe anul 2022/IV - initiator primar. 

 2. Proiect de hotarare nr. 4967/2022 privind aprobarea statului de functii al 

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

modificarii situatiei functionarilor publici si a functiilor publice - initiator primar. 

Se supune la vot ordinea de zi si este aprobata cu 8 voturi ,,pentru”. 

 

1. Proiect de hotarare nr. 4928/2022 privind rectificarea bugetului de venituri si 

cheltuieli pe anul 2022/IV - initiator primar. 

Primarul comunei explica proiectul de hotarare. 

Dl Cret Cristian – La gaz sunt perspective? 

Dl Petroi Adrian – Am speranta ca da. 

Dl consilier local Tirla Alexandru intra in sala de sedinta, din acest moment 

sunt 9 consilieri locali prezenti. 

Dl Birta Florian Viorel – Supun la vot proiectul de hotarare. 

Cu 8 voturi „pentru” si o ,,abtinere” a dlui Tirla Alexandru, proiectul de 

hotarare este aprobat, fiind adoptata Hotararea Consiliului Local nr. 62/2022. 
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2. Proiect de hotarare nr. 4967/2022 privind aprobarea statului de functii al 

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

modificarii situatiei functionarilor publici si a functiilor publice - initiator primar. 

Se explica proiectul de hotarare. 

Dl Birta Florian Viorel – Supun la vot proiectul de hotarare. 

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

Consiliului Local nr. 63/2022. 

 

Dl Birta Florian Viorel – Nemaifiind alte probleme inscrise pe ordinea de zi 

declar inchise lucrarile sedintei. 

 

                   PRESEDINTE DE SEDINTA                               p.  SECRETAR    

    Birta Florian Viorel              Emanuel Dringo   


