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

 

Încheiat azi, 24.11.2022, 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. 155 din 18.11.2022, incepand cu ora 12:00. 

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

comunei, domnul Luncan Gheorghe consilierul primarului, precum si 12 consilieri 

locali, domnul consilier Pentea Ioan Adrian fiind absent. 

 

Dl Birta Florian Viorel este presedinte de sedinta ales in luna august, fapt pentru 

care trebuie ales un nou presedinte de sedinta pentru 3 luni. 

Dl Tirla Alexandru – Il propun ca presedinte de sedinta pe dl Cristi Cret.  

Dl Belenesi Lucian – Il propun ca presedinte de sedinta pe dl Curpas Florian.  

Se supune la vot propunerea dlui Tirla Alexandru, care cu 4 voturi ,,pentru”, ale 

dlor consilieri Ciopleala Grigore, Cuc Ioan, Tirla Alexandru si Cret Cristian, precum si 

8 ,,abtineri”,  nu este aprobata. 

Se supune la vot propunerea dlui Belenesi Lucian, care este aprobata cu 8 voturi 

,,pentru” si 4 ,,abtineri”, ale dlor consilieri Ciopleala Grigore, Cuc Ioan, Tirla 

Alexandru si Cret Cristian, domnul Curpas Florian 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 31.10.2022 este supus 

votarii si este aprobat cu 12 voturi „pentru”. 

 

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

interese. 

Dl Tirla Alexandru – Eu am o astfel de situatie la punctul 2 referitor la parcare, 

nu o sa votez dar o sa am un punct de vedere ca cetatean. 

 

Se citeste ordinea de zi dupa cum urmeaza:  

1. Proiect de hotarare nr. 6876/2022 privind aprobarea rectificarii planului de 

investiții si a planului de dotari pentru anul 2022, ale S.C. Compania de Apă Oradea 

S.A. - initiator primar. 

2. Proiect de hotarare nr. 6891/2022 privind executarea lucrarilor pe domeniul 

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

„Amenajare parcare aferenta caminului cultural, localitatea Hidiselu de Sus’’ - initiator 

primar. 

3. Proiect de hotarare nr. 6916/2022 privind aprobarea planului anual de actiuni 

sau lucrări de interes local la nivelul comunei Hidiselu de Sus, care va fi executat cu 

beneficiarii Legii nr. 416/2001, în anul 2023 - initiator primar. 
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4. Proiect de hotarare nr. 6959/2022 privind aprobarea statului de functii al 

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

transferului unui functionar public - initiator primar. 

5. Diverse.  

Dl Petroi Adrian - Am mai initiat 2 proiecte de hotarare urgente, as vrea sa 

suplimentam ordinea de zi, acestea sunt: 

a) Proiect de hotarare nr. 6996/2022 privind tacita relocatiune aferenta 

contractului de inchiriere cu nr. 2557/21.03.2001 - initiator primar; 

b) Proiect de hotarare nr. 7072/2022 privind aprobarea documentatiei 

referitoare la imobilul cu suprafata de 3738 mp. reprezentand drum public situat in 

comuna Hidiselu de Sus, satul Hidiselu de Sus  - initiator primar. 

- Propun sa le discutam la punctele 5 si 6, iar punctul 5 ,,Diverse” sa devina 

punctul 7 ,,Diverse”. 

Se supun la vot propunerile privind ordinea de zi, de suplimentare cu cele doua 

proiecte de hotarare si de renumerotare a acesteia. 

Propunea de suplimentare a ordinii de zi cu cele doua proiecte de hotarare si 

propunerea de renumerotare a ordinii de zi sunt aprobate cu 12 voturi ,,pentru”, asadar, 

se vor dezbate la punctele 5 si 6 cele doua proiecte cu care a fost suplimentata ordinea 

de zi, iar punctul 5 ,,Diverse” devine punctul 7 ,,Diverse”. 

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

 

1. Proiect de hotarare nr. 6876/2022 privind aprobarea rectificarii planului de 

investiții si a planului de dotari pentru anul 2022, ale S.C. Compania de Apă Oradea 

S.A. - initiator primar. 

Dl Curpas Florian – Daca nu sunt intrebari supun la vot proiectul de hotarare. 

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

Hotararea Consiliului Local nr. 82/2022. 

 

2. Proiect de hotarare nr. 6891/2022 privind executarea lucrarilor pe domeniul 

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

„Amenajare parcare aferenta caminului cultural, localitatea Hidiselu de Sus’’ - initiator 

primar. 

Dl Tirla Alexandru - Referitor la acest punct, le aduc la cunostinta consilierilor 

ca procesul este in derulare, sa nu va lasati antrenati in jocul acesta murdar pana nu se 

finalizeaza. 

Dl Petroi Adrian – Procesul cu hotararea l-am castigat, il vom castiga si pe 

celalalt. 

Dl Tirla Alexandru – De unde stiti, sunteti judecator? 

Dl Petroi Adrian – Pentru ca totul este perfect legal. 

Dl Tirla Adrian – In paralel mai este o parcare. 

Dl Petroi Adrian – Aceea este o piateta.  

Dl Curpas Florian – Supun la vot proiectul de hotarare. 

Cu 8 voturi „pentru”, 3 voturi ,,impotriva”, ale dlor consilieri Ciopleala 

Grigore, Cuc Ioan si Cret Cristian, precum si 1 ,,abtinere”, a dlui consilier Tirla 

Alexandru, proiectul de hotarare este aprobat, fiind adoptata Hotararea Consiliului 

Local nr. 83/2022. 

 

3. Proiect de hotarare nr. 6916/2022 privind aprobarea planului anual de actiuni 

sau lucrări de interes local la nivelul comunei Hidiselu de Sus, care va fi executat cu 

beneficiarii Legii nr. 416/2001, în anul 2023 - initiator primar. 
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Dl Curpas Florian – Daca nu sunt intrebari supun la vot proiectul de hotarare. 

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

Hotararea Consiliului Local nr. 84/2022. 

 

4. Proiect de hotarare nr. 6959/2022 privind aprobarea statului de functii al 

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

transferului unui functionar public - initiator primar. 

Dl Cret Cristian – Se diminueaza acest post? 

Dl Dringo Emanuel – Se vacanteaza. 

Dl Curpas Florian – Supun la vot proiectul de hotarare. 

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

Hotararea Consiliului Local nr. 85/2022. 

 

5. Proiect de hotarare nr. 6996/2022 privind tacita relocatiune aferenta 

contractului de inchiriere cu nr. 2557/21.03.2001 - initiator primar. 

Se explica proiectul de hotarare. 

Dl Curpas Florian – Supun la vot proiectul de hotarare. 

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

Hotararea Consiliului Local nr. 86/2022. 

 

6. Proiect de hotarare nr. 7072/2022 privind aprobarea documentatiei referitoare 

la imobilul cu suprafata de 3738 mp. reprezentand drum public situat in comuna 

Hidiselu de Sus, satul Hidiselu de Sus  - initiator primar. 

Dl Cret Cristian – Se formeaza un drum? 

Dl Petroi Adrian – Se cadastreaza cu denumirea de drum. 

Dl Ciopleala Grigore – Vreti sa trasati drum public pana la sfatul vechi in 

dreapta trotuarului, va trebui ridicat la nivelul trotuarului. 

Dl Petroi Adrian – Ca sa facem ce spuneti dvs va trebuit aprobat strudiu de 

fezabilitate, nu facem asta. 

Dl Tirla Alexandru – Acela nu e drum public se vede ca e pasune in acte. 

Dl Petroi Adrian – Vrem sa introducem reteaua de canalizare pentru asta trebuie 

cadastrat. 

Dl Dringo Emanuel – Se va face un acces de fapt, la proprietatea cetatenilor si 

la scoala, la momentul inscrierii in actele de proprietate era pasune, acum oricine poate 

observa ca nu mai este. 

Dl Curpas Florian - Supun la vot proiectul de hotarare. 

Cu 8 voturi „pentru”, 2 voturi ,,impotriva”, ale dlor consilieri Cuc Ioan si Tirla 

Alexandru, precum si 2 ,,abtineri”, ale dlor consilieri Ciopleala Grigore si Cret 

Cristian, proiectul de hotarare nu este aprobat. 

 

7. Diverse.  

 Se citeste de catre secretarul general al comunei cererea nr. 63/2022 formulata 

de numitul Hepes Vasile prin care solicita eliberarea cardului-legitimatie pentru 

locurile gratuite de parcare. 

 Se clarifica situatia cererii. 

 Dl Curpas Florian - Propun aprobarea cererii si supun la vot. 

 Cu 12 voturi ,,pentru” propunerea este aprobata. 
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Se citeste de catre secretarul general al comunei cererea nr. 64/2022 formulata de 

Compania de Apa Oradea prin care solicita acord administrator drum pentru obiectivul 

,,Extindere retea apa in cartier tineri din localitatea Hidiselu de Jos, judetul Bihor. 

Se clarifica situatia cererii. 

Dl Curpas Florian – Propun aprobarea cererii si supun la vot. 

Cu 12 voturi ,,pentru” propunerea este aprobata. 

 

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

inchise lucrarile sedintei. 

 

 

                   PRESEDINTE DE SEDINTA                            p. SECRETAR    

        Florian Curpas                   Emanuel Dringo   


