
 

JUDEŢUL BIHOR 

CONSILIUL LOCAL  

AL COMUNEI 

HIDIȘELU DE SUS 

Romania, jud. Bihor,  

loc. Hidișelu de Sus, nr. 328,  

cod poștal 417275, C.I.F. 4660743, 

 

telefon/fax 0259 335 855,  

e-mail hidiseludesus@cjbihor.ro 

 www.primaria-hidiseludesus.ro 
 

1 

 

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

 

Încheiat azi, 13.10.2022, 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. 139 din 13.10.2022, incepand cu ora 09:00. 

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

comunei, precum si 12 consilieri locali, domnul consilier Belenesi Lucian fiind absent. 

 

Dl Birta Florian Viorel este presedinte de sedinta ales in luna august. 

Dl Birta Florian Viorel – Suntem suficienti si putem incepe, dam cuvantul dlui 

secretar referitor la procesul-verbal al sedintei trecute. 

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 15.09.2022 este supus 

votarii si este aprobat cu 11 voturi „pentru” si 1 ,,abtinere”,  a dlui consilier local Tirla 

Alexandru. 

 

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. 6251/2022 privind aprobarea proiectului „Eficientizare 

energetica la Scoala Gimnaziala nr.1 din localitatea Hidiselu de Sus, comuna Hidiselu 

de Sus” și a cheltuielilor aferente - initiator primar. 

2. Proiect de hotarare nr. 6272/2022 privind aprobarea studiul de fezabilitate 

aferent obiectivului de investitie ,,Sistem centralizat de canalizare in localitatea 

Hidiselu de Jos” - initiator primar. 

3. Proiect de hotarare nr. 6284/2022 privind aprobarea studiul de fezabilitate 

aferent obiectivului de investitie ,,Extindere sistem de alimentare cu apa in localitatea 

Sumugiu, comuna Hidiselu de Sus, judetul Bihor” - initiator primar. 

Se supune la vot ordinea de zi si este aprobata cu 12 voturi ,,pentru”. 

 

1. Proiect de hotarare nr. 6251/2022 privind aprobarea proiectului „Eficientizare 

energetica la Scoala Gimnaziala nr.1 din localitatea Hidiselu de Sus, comuna Hidiselu 

de Sus” și a cheltuielilor aferente - initiator primar. 

Dl Birta Florian Viorel – Supun la vot proiectul de hotarare daca nu sunt 

neclaritati. 

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

Hotararea Consiliului Local nr. 74/2022. 

 

2. Proiect de hotarare nr. 6272/2022 privind aprobarea studiul de fezabilitate 

aferent obiectivului de investitie ,,Sistem centralizat de canalizare in localitatea 

Hidiselu de Jos” - initiator primar. 

Dl Tirla Alexandru – Cand s-au depus cele 2 proiecte de ce nu s-a dus pe 

aceeasi sursa de finantare, PNRR sau CNI? 

Dl Petroi Adrian – Ca sa avem sanse sa realizam macar una.  
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Dl Birta Florian Viorel – Supun la vot proiectul de hotarare. 

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

Hotararea Consiliului Local nr. 75/2022. 

 

3. Proiect de hotarare nr. 6284/2022 privind aprobarea studiul de fezabilitate 

aferent obiectivului de investitie ,,Extindere sistem de alimentare cu apa in localitatea 

Sumugiu, comuna Hidiselu de Sus, judetul Bihor” - initiator primar. 

Dl tirla Alexandru – Ma bucur ca ati cuprins hidranti in proiect. 

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

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

Hotararea Consiliului Local nr. 76/2022. 

 

 

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   


