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

 

Încheiat azi, 09.12.2022, 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. 

167 din 08.12.2022, incepand cu ora 12:00. 

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

comunei, precum si 11 consilieri locali, domnii consilieri Belenesi Lucian si Moca Gheorghe 

fiind absenti. 

 

Dl Curpas Florian este presedinte de sedinta ales in luna noiembrie. 

Dl Curpas Florian – 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 24.11.2022 este supus votarii si 

este aprobat cu 10 voturi „pentru” si 1 ,,abtinere”,  a dlui consilier local Pentea Ioan Adrian. 

 

Se citeste ordinea de zi dupa cum urmeaza:  

1. Proiect de hotarare nr. 7284/2022 privind participarea comunei Hidiselu de Sus la 

implementarea proiectului ,,VELO APUSENI – Amenajare trasee cicloturistice în Munții 

Apuseni, pe zona Județelor Bihor, Cluj și Alba”, din cadrul Investiției I.4 ”Implementarea a 

3.000 km de trasee cicloturistice la nivel național” finanțat din PNRR,  Componenta 11 – 

Turism și cultură - initiator primar. 

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

 

1. Proiect de hotarare nr. 7284/2022 privind participarea comunei Hidiselu de Sus la 

implementarea proiectului ,,VELO APUSENI – Amenajare trasee cicloturistice în Munții 

Apuseni, pe zona Județelor Bihor, Cluj și Alba”, din cadrul Investiției I.4 ”Implementarea a 

3.000 km de trasee cicloturistice la nivel național” finanțat din PNRR,  Componenta 11 – 

Turism și cultură - initiator primar. 

Dl Petroi Adrian – Prin proiect se face legatura celor 3 judete si va trece prin comuna 

noastra, posibil pe calea ferata. 

- Consider ca este o oportunitate, mai ales ca de accesare si implementare se va ocupa 

consiliul judetean. 

- Vor mai fi hotarari pentru acest proiect si sper ca daca sunteti de la inceput de acord 

nu o sa va opuneti ulterior. 

Dl Cret Cristian – Calea ferata e proprietatea comunei? 

Dl Petroi Adrian – Nu, consiliul judetean va face demersuri pentru a o obtine de la 

Statul Roman. 

Dl Curpas Florian – Supun la vot proiectul de hotarare. 

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

Consiliului Local nr. 87/2022. 

 

Dl Curpas Florian – Nemaifiind alte probleme inscrise pe ordinea de zi declar inchise 

lucrarile sedintei. 

 

                   PRESEDINTE DE SEDINTA                               p.  SECRETAR    

        Curpas Florian                       Emanuel Dringo   


