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Proces-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Oșorhei
din data de 27 Februarie 2020
întrunit în ședință ordinară la convocarea Primarului comunei Oșorhei,
prin Dispoziția nr. 39 din 20 februarie 2020,
respectiv prin Convocatorul transmis sub nr. 257 din 20.02.2020
La dezbaterile ședinței de azi participă: dl. Pop Ioan, primarul comunei Oșorhei, și dna.
Morar Meda - secretarul comunei.
Președintele de ședință este dl. ONIȚA GHEORGHE
La ședința de azi mai participă dl. Negruț Vasile și dl. Giurgiu Tudor, în calitate de
cetățeni ai comunei Oșorhei, precum și domnul Țicărat Ovidiu.
În continuare se dă citire Proiectului de hotărâre privind Ordinea de zi a ședinței de azi,
precizându-se totodată faptul că inițiatorul acestora este dl. Ioan Pop, primarul comunei
Oșorhei, după cum urmează:
1. Proiect privind aprobarea Ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al
comunei Oșorhei din data de 27 februarie 2020.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului - verbal al ședinței ordinare a
Consiliului Local Oșorhei din data de 30 ianuarie 2019
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării directe a unei Autoutilitare de lucru
cu apă și spumă, de capacitate pentru stingerea incendiilor și darea în folosință gratuită
către ISU Crișana Bihor
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea volumului de masă lemnoasă care se recoltează în
anul 2020 din fondul forestier proprietate publică a comunei Oșorhei și aprobarea
modului de valorificare a masei lemnoase aferente anului de producție 2020
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării scrisorii de garanție din partea
„FONDULUI DE GARANTARE A CREDITULUI RURAL (FGCR)”, pentru
obiectivul „Modernizare drumuri în comuna Oșorhei”
6. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea suprafeței de 381 mp din CF nr.59008 (2335)
Oșorhei, cu suprafața totală de 2899 mp, aprobarea Planului de amplasament al
imobilului și constituirea unui nou număr cadastral cu această suprafață, reprezentând
drum, aflat în proprietatea publică a comunei Oșorhei.
7. Proiect de hotărâre privind acceptarea donației numiților BELENIS FLORIN
MARINEL și BELENIS SORINELA, în calitate de proprietar asupra imobilului
reprezentând drum în suprafață de 458 mp, identificat în CF nr. 60818 Oșorhei, având
nr. cad. 60818, cu destinația drum public.
8. Proiect de hotărâre privind alipirea suprafețelor de 1190 mp cu nr. Cad.60977 – Oșorhei
și 1569 mp, având nr. Cad. 60710 – Oșorhei, aceste suprafețe reprezentând drum public
în intravilanul localității Cheriu.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului Local al comunei Oșorhei pentru anul
2020.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor, aferent
comunei Oșorhei pentru anul 2020.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de asigurare cu resurse umane si
financiare pentru anul 2020 la nivelul comunei Oșorhei.
12. Diverse /cereri/informări
Se supune la vot Ordinea de zi a ședinței ordinare de către Președintele de ședință, anunțând în
continuare faptul că a fost adoptată
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Hotărârea nr. 10, privind aprobarea Ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului
Local al comunei Oșorhei din data de 27 februarie 2020, care face parte integrantă din
prezentul proces-verbal.
Se trece la punctul nr. 2 al Ordinii de zi, și anume Proiectul de hotărâre privind aprobarea
procesului – verbal al ședinței ordinare a Consiliului local al comunei Oșorhei din data de 30
ianuarie 2020.
Inițiator Primarul comunei Oșorhei
Materialul a fost analizat și în cadrul ședinței de comisie, se menționează din partea dlui.
Chiș Pavel, în calitatea sa de președinte al Comisiei Juridice, Avizul favorabil al comisiei pentru
adoptarea acestui proiect, drept pentru care nefiind obiecții se supune la vot de către
președintele de ședință.
Președintele de ședință, anunțând în continuare faptul că a fost adoptată:
Hotărârea nr. 11, privind aprobarea procesului - verbal al ședinței ordinare a
Consiliului local al comunei Oșorhei din data de 30 ianuarie 2020, care face parte integrantă
din prezentul proces-verbal.
Se trece la punctul nr. 3 al Ordinii de zi, și anume Proiectul de hotărâre privind
aprobarea achiziționării directe a unei Autoutilitare de lucru cu apă și spumă, de capacitate
pentru stingerea incendiilor și darea în folosință gratuită către ISU Crișana Bihor
Inițiatorul proiectului de hotărâre este dl. Primar, Ioan Pop.
Dansul arata în continuare adresa nr.1171171/19.02.2020 a Inspectoratului pentru
Situații de Urgenta CRISANA al Județului Bihor, prin care se solicita achiziționarea a unei
Autoutilitare de lucru cu apa si spuma de mica capacitate pentru dotarea inspectoratului.
Inspectoratul pentru Situații de Urgenta CRISANA al Județului Bihor face aceasta
solicitare datorita faptului ca împreună cu ISU HOREA al Județului Mureș s-a identificat o
oportunitate de a se obține din Marea Britanie o autospeciala versatile de mica capacitate care
a fost scoasa din uzul pompierilor britanici, aceasta fiind in buna stare de funcționare poate fi
achiziționată la un preț estimate de 30.000 lei.
Asociația Operation Sabre este partenera celor din Județul Mureș de peste 5 ani si a
reușit achiziționarea pentru serviciile de pompieri profesioniști si voluntari din județele Mureș,
Covasna si Alba a peste 40 de autospeciale.
In baza art.20 alin.2 din Ordonanța Guvernului nr.88/2001 privind înființarea,
organizarea si funcționarea serviciilor publice comunitare pentru situații de urgenta, care
prevede “(2) Din fondurile publice locale, precum și din cele gestionate în afara bugetului local,
autoritățile administrației publice locale pot să cofinanțeze și categoriile de cheltuieli prevăzute
la alin. (1) lit. a), cu excepția cheltuielilor de personal”, alin.1 lit. a are următorul cuprins “a)
din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Administrației și Internelor, se finanțează
categoriile de cheltuieli reprezentând cheltuielile de personal, drepturile cu caracter social,
hrana, medicamentele de uz veterinar și materialele sanitare pentru animale, materialele și
prestările de servicii cu caracter funcțional, obiectele de inventar de mică valoare sau de scurtă
durată, echipamentul, alte cheltuieli, transferurile consolidabile și neconsolidabile, lucrările de
investiții, achizițiile de bunuri, dotările independente și alte cheltuieli de investiții;”
Se menționează avizul favorabil al comisiilor.
Nu sunt obiecții.
Președintele de ședință supune la vot acest proiect de hotărâre, anunțând în continuare
faptul că:
Proiectul este votat fiind adoptată Hotărârea nr. 12, privind aprobarea achiziționării
directe a unei Autoutilitare de lucru cu apă și spumă, de capacitate pentru stingerea
incendiilor și darea în folosință gratuită către ISU Crișana Bihor, care face parte integrantă
din prezentul proces-verbal. La punctul 4 al Ordinii de zi se dezbate proiectul de hotărâre
privind aprobarea volumului de masă lemnoasă care se recoltează în anul 2020 din fondul
forestier proprietate publică a comunei Oșorhei și aprobarea modului de valorificare a masei
lemnoase aferente anului de producție 2020.
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Inițiatorul acestui Proiect este dl. Primar al comunei Oșorhei, care în continuare expune
motivele inițierii acestuia.
Se precizează Avizul privind adoptarea Proiectului din partea Comisiilor de
specialitate, a Consiliului Local Oșorhei.
Se arată Actele de punere în valoare nr. 18067, 18068 și nr. 18069, emise de către Ocolul
Silvic Oradea cu privire la exploatarea masei lemnoase având un volum brut de 316 mc rezultat.
In vederea valorificării cât mai eficiente a masei lemnoase rezultate , se propune
valorificarea la licitații organizate de Direcția Silvică Bihor în condițiile Regulamentului de
valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin H.G. nr.
715/2017, iar prețul minim să fie de 165 lei/mc pentru valorificarea masei lemnoase pe picior
Nu sunt obiecții.
Președintele de ședință supune la vot acest proiect de hotărâre, anunțând în continuare
faptul că:
Proiectul este votat fiind adoptată Hotărârea nr. 13 , privind aprobarea volumului
de masă lemnoasă care se recoltează în anul 2020 din fondul forestier proprietate publică
a comunei Oșorhei și aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase aferente anului
de producție 2020, care face parte integrantă din prezentul proces-verbal.
Următorul Proiect de hotărâre luat în dezbatere este cel privind aprobarea solicitării
scrisorii de garanție din partea „FONDULUI DE GARANTARE A CREDITULUI RURAL
(FGCR)”, pentru obiectivul „Modernizare drumuri în comuna Oșorhei”
Inițiator Primarul comunei Oșorhei
Se expun in continuare motivele inițierii acestui proiect concretizate în Referatul de
aprobare întocmit de către inițiator, respectiv de către dl. Ioan Pop, primarul comunei Oșorhei.
Se menționează Avizul Comisiei nr.1, pentru aprobarea acestuia în forma inițiată.
Nu sunt alte discuții.
Președintele de ședință supune la vot acest proiect de hotărâre, anunțând în continuare
faptul că:
Proiectul este votat fiind adoptată Hotărârea nr. 14, privind aprobarea solicitării
scrisorii de garanție din partea „FONDULUI DE GARANTARE A CREDITULUI
RURAL (FGCR)”, pentru obiectivul „Modernizare drumuri în comuna Oșorhei”, care
face parte integrantă din prezentul proces-verbal.
Se trece la punctul nr. 6 al Ordinii de zi, și anume Proiectul de hotărâre privind
dezmembrarea suprafeței de 381 mp din CF nr.59008 (2335) Oșorhei, cu suprafața totală de
2899 mp, aprobarea Planului de amplasament al imobilului și constituirea unui nou număr
cadastral cu această suprafață, reprezentând drum, aflat în proprietatea publică a comunei
Oșorhei.
Inițiatorul acestui Proiect este dl. Primar al comunei Oșorhei, care în continuare expune
motivele inițierii acestuia.
Se detaliază documentația.
Președintele de ședință precizează Avizul privind adoptarea Proiectului din partea
Comisiei nr.1 și 2 de specialitate , a Consiliului Local Oșorhei.
Nu sunt obiecții, drept pentru care în continuare este supus la vot.
Proiectul este votat fiind adoptată Hotărârea nr. 15, privind dezmembrarea
suprafeței de 381 mp din CF nr.59008 (2335) Oșorhei, cu suprafața totală de 2899 mp,
aprobarea Planului de amplasament al imobilului și constituirea unui nou număr
cadastral cu această suprafață, reprezentând drum, aflat în proprietatea publică a
comunei Oșorhei, care face parte integrantă din prezentul proces-verbal.
Următorul Proiect de hotărâre analizat este cel privind acceptarea donației numiților
BELENIS FLORIN MARINEL și BELENIS SORINELA, în calitate de proprietar asupra
imobilului reprezentând drum în suprafață de 458 mp, identificat în CF nr. 60818 Oșorhei,
având nr. cad. 60818, cu destinația drum public.
Inițiatorul acestui Proiect este dl. Primar al comunei Oșorhei, care în continuare expune
motivele inițierii acestuia.
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Se precizează Avizul privind adoptarea Proiectului din partea Comisiei nr. 1 și 2 de
specialitate , a Consiliului Local Oșorhei.
Nu sunt obiecții, drept pentru care în continuare este supus la vot.
Proiectul este votat fiind adoptată Hotărârea nr. 16, privind acceptarea donației
numiților BELENIS FLORIN MARINEL și BELENIS SORINELA, în calitate de
proprietar asupra imobilului reprezentând drum în suprafață de 458 mp, identificat în
CF nr. 60818 Oșorhei, având nr. cad. 60818, cu destinația drum public, care face parte
integrantă din prezentul proces-verbal.
La punctul nr.8 al Ordinii de zi a ședinței ordinare de azi se trece la analizarea Proiectului
de hotărâre privind alipirea suprafețelor de 1190 mp cu nr. Cad.60977 – Oșorhei și 1569 mp,
având nr. Cad. 60710 – Oșorhei, aceste suprafețe reprezentând drum public în intravilanul
localității Cheriu.
Inițiatorul acestui Proiect este dl. Primar al comunei Oșorhei, care în continuare expune
motivele inițierii acestuia.
Se precizează avizele Comisiilor.
Nu sunt obiecții.
Se supune la vot.
Proiectul este votat fiind adoptată Hotărârea nr. 17, privind alipirea suprafețelor de
1190 mp cu nr. Cad.60977 – Oșorhei și 1569 mp, având nr. Cad. 60710 – Oșorhei, aceste
suprafețe reprezentând drum public în intravilanul localității Cheriu care face parte
integrantă din prezentul proces-verbal.
În continuare membrii Consiliului Local supun dezbaterii Proiectul de hotărâre privind
aprobarea Bugetului Local al comunei Oșorhei pentru anul 2020.
Inițiatorul acestui Proiect este dl. Primar al comunei Oșorhei, care în continuare expune
motivele inițierii acestuia și detaliază Proiectul bugetului local.
Se precizează Avizul favorabil al Comisiei nr.1,2,3 a Consiliului Local al comunei
Oșorhei.
În urma prezentării detaliate a proiectului de buget, dl. consilier Seica Adrian are
întrebări referitoare la amplasamentul străzii A din localitatea Cheriu cât și la amplasamentul
Capelei din aceeași localitate, sugerând că aceasta ar trebui construită în incinta cimitirului. Dl
viceprimar Gligor îi precizează faptul că datorită lipsei de teren din cimitir, a fost identificată o
suprafață de teren situată în imediata vecinătate a cimitirului, la aproximativ 50 de ml. Tot dl.
Seica este de părere că drumul spre localitatea Rontău trebuie pietruit. Dl. Primar menționează
faptul că există un proiect în derulare cu ZMO și Primăria Sânmartin pentru acel tronson de
drum.
Nu sunt obiecții,
Se supune la vot.
Proiectul este votat fiind adoptată Hotărârea nr. 18, privind aprobarea Bugetului
Local al comunei Oșorhei pentru anul 2020, care face parte integrantă din prezentul procesverbal.
La punctul nr.10 , membrii Consiliului local Oșorhei dezbat Proiectul de hotărâre
privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor, aferent comunei Oșorhei pentru
anul 2020.
Inițiatorul acestui Proiect este dl. Primar al comunei Oșorhei, care în continuare expune
motivele inițierii acestuia.
Se precizează avizele Comisiilor.
Nu sunt obiecții.
Se supune la vot.
Proiectul este votat fiind adoptată Hotărârea nr. 19, privind aprobarea Planului de
analiză și acoperire a riscurilor, aferent comunei Oșorhei pentru anul 2020, care face parte
integrantă din prezentul proces-verbal.
În continuare se analizează Proiectul de hotărâre privind aprobarea planului de asigurare
cu resurse umane si financiare pentru anul 2020 la nivelul comunei Oșorhei.
4

Inițiatorul acestui Proiect este dl. Primar al comunei Oșorhei, care în continuare expune
motivele inițierii acestuia.
Se precizează avizele Comisiilor.
Nu sunt obiecții.
Se supune la vot.
Proiectul este votat fiind adoptată Hotărârea nr. 20, privind aprobarea planului de
asigurare cu resurse umane si financiare pentru anul 2020 la nivelul comunei Oșorhei,
care face parte integrantă din prezentul proces-verbal.
În finalul ședinței ordinare a Consiliului local, se precizează faptul că Președinții celor
trei Comisii de specialitate ale Consiliului Local Oșorhei au întocmit Raportul de activitate al
comisiilor pentru anul 2019, și se solicită prezentarea Rapoartelor de activitate ale fiecărui
consilier local pentru anul 2019 până cel târziu în data de 10 martie a.c. precum și completarea
Declarațiilor de avere și de interese ale consilierilor locali.
Nefiind alte discuții, cu acordul tuturor membrilor prezenți, președintele de ședință,
declară închisă ședința ordinară a Consiliului local al comunei Oșorhei de azi, 27 februarie
2020.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
ONIȚA GHEORGHE
SECRETAR GENERAL
COMUNA OȘORHEI
MEDA MORAR
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