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Proces-verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Oșorhei
din data de 30 aprilie 2020
întrunit în ședință ordinară la convocarea Primarului comunei Oșorhei,
prin Dispoziția nr. 96 din 24 aprilie 2020,
respectiv prin Convocatorul transmis sub nr.5066 din 24.04.2020
La dezbaterile ședinței de azi participă: dl. Pop Ioan, primarul comunei Oșorhei, și dna.
Morar Meda - secretarul comunei.
Președintele de ședință este dl. FECHETE DUMITRU
Ședința de azi se desfășoară cu ușile închise, în vederea îndeplinirii măsurilor privind
preîntâmpinarea răspândirii virusului COVID -19, totodată se solicită supunerea la vot a
proiectelor de hotărâre, dat fiind că acestea au fost analizate în cadrul ședințelor de comisii.
Dl. Pop Ioan primarul comunei Oșorhei, propune suplimentarea Ordinii de zi cui
Proiectul de hotărâre privind delegarea dnei. Ilieș Carmen, pentru reprezentarea intereselor
comunei Oșorhei în vederea încheierii unui Contract de vânzare – cumpărare în formă
autentică., respective Proiect de hotărâre privind aprobarea instrumentării cererii de finanțare
pentru implementarea proiectului “Modernizarea sistemului de iluminat public din Comuna
Oșorhei prin înlocuirea corpurilor de iluminat având un consum ridicat de energie electrică cu
corpuri de iluminat LED”, în cadrul Programului privind sprijinirea eficienței energetice și a
gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public
Nu sunt obiecții.
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 30 aprilie 2020.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului - verbal al ședinței ordinare a
Consiliului Local Oșorhei din data de 31 martie 2020.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata chiriei a SC. CARMINA
COM SRL, pentru perioada stării de urgență impusă de COVID -19.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Rectificării Bugetului Local al comunei
Oșorhei
5. Proiect de hotărâre privind delegarea dnei. Ilieș Carmen , în vederea întocmirii
Declarației de vecinătate la Notarul Public, necesară pentru obținerea PUZ – Construire Capelă
Cheriu
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivului de investiții Extindere rețea
electrică în localitatea Cheriu, comuna Oșorhei.
7. Proiect de hotărâre privind delegarea dnei. Ilieș Carmen, pentru reprezentarea
intereselor comunei Oșorhei în vederea încheierii unui Contract de vânzare – cumpărare în
formă autentică
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea instrumentării cererii de finanțare pentru
implementarea proiectului “Modernizarea sistemului de iluminat public din Comuna Oșorhei
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prin înlocuirea corpurilor de iluminat având un consum ridicat de energie electrică cu corpuri
de iluminat LED”, în cadrul Programului privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării
inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public
9. 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
Proiectul de hotărâre este aprobat cu 15 voturi „pentru” din totalul de 15, cu 0 voturi
„împotrivă”, „0 abțineri” fiind adoptată Hotărârea nr. 29, privind aprobarea Ordinii de zi a
ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Oșorhei din data de 30 aprilie 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 31
martie 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:
Proiectul de hotărâre este aprobat cu 15 voturi „pentru” din totalul de 15, cu 0 voturi
„împotrivă”, „0 abțineri” fiind adoptată Hotărârea nr. 30, privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului local al comunei Oșorhei din data de 31 martie
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 scutirii de la plata chiriei a SC. CARMINA COM SRL, pentru perioada stării de
urgență impusă de COVID -19
Inițiatorul proiectului de hotărâre este dl. Primar, Ioan Pop.
Dânsul menționează solicitarea înaintată de către subscrisa S.C. CARMINA COM SRL,
înregistrată la Primăria comunei Oșorhei sub nr.4694/10.04.2020, în calitate de titular a
Contractului de închiriere nr.3418/18.09.2009, referitoare la revizuirea chiriei lunare pentru
perioada 01.04.2020 – 30.06.2020, pentru imobilul reprezentând teren în suprafață de 1660 mp.
Se precizează prevederilor Ordonanțele Militare emise în scopul prevenirii și răspândirii
coronavirusului SARS -COV 2 , pe teritoriul țării, precum și limitarea sau întreruperea
activităților socioeconomice, respective efectele negative generate de această pandemie asupra
activității unor agenți economici
Nu sunt obiecții.
Președintele de ședință supune la vot acest proiect de hotărâre, anunțând în continuare
faptul că:
Proiectul de hotărâre este aprobat cu 14 voturi „pentru” din totalul de 15, cu 0 voturi
„împotrivă”, „0 abținere” din partea dlui. Consilier Seica Adrian, fiind adoptată Hotărârea nr.
31, privind aprobarea scutirii de la plata chiriei a SC. CARMINA COM SRL, pentru
perioada stării de urgență impusă de COVID -19, care face parte integrantă din prezentul
proces-verbal.
La punctul 4 al Ordinii de zi se dezbate proiectul de hotărâre privind aprobarea
Rectificării Bugetului Local al comunei Oșorhei
Inițiatorul acestui Proiect este dl. Primar al comunei Oșorhei, care în continuare expune
motivele inițierii acestuia, indicând detaliat proiectul de rectificare a Bugetului local al
comunei.
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Se precizează Avizul privind adoptarea Proiectului din partea Comisiilor de
specialitate, a Consiliului Local Oșorhei.
Nu sunt obiecții.
Președintele de ședință supune la vot acest proiect de hotărâre, anunțând în continuare
faptul că:
Proiectul de hotărâre este aprobat cu 15 voturi „pentru” din totalul de 15, cu 0 voturi
„împotrivă”, „0 abțineri” fiind adoptată Hotărârea nr. 32 , privind aprobarea Rectificării
Bugetului Local al comunei Oșorhei, care face parte integrantă din prezentul proces-verbal.
Următorul Proiect de hotărâre luat în dezbatere este cel privind delegarea dnei. Ilieș
Carmen , în vederea întocmirii Declarației de vecinătate la Notarul Public, necesară pentru
obținerea PUZ – Construire Capelă Cheriu
Inițiator Primarul comunei Oșorhei
Se expun în continuare motivele inițierii acestui proiect concretizate în Referatul de
aprobare întocmit de către inițiator, respectiv de către dl. Ioan Pop, primarul comunei Oșorhei,
arătând faptul că pentru realizarea avizării lucrării PUZ – Construire Capelă mortuară în satul
Cheriu, comuna Oșorhei, este necesar acordul de vecinătate al proprietarilor riverani terenului
pe care se va construi această capelă, iar acest teren este mărginit de drumuri aparținând
domeniului public al comunei Oșorhei , se impune împuternicirea unei persoane de specialitate
din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, în vederea întocmirii Declarației de
vecinătate în formă autentică, precum și adoptarea unei Hotărâri a Consiliului Local Oșorhei în
acest sens.
Se menționează Avizul celor trei comisii, 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 de hotărâre este aprobat cu 15 voturi „pentru” din totalul de 15, cu 0 voturi
„împotrivă”, „0 abțineri” fiind adoptată Hotărârea nr. 33, privind delegarea dnei. Ilieș
Carmen , în vederea întocmirii Declarației de vecinătate la Notarul Public, necesară
pentru obținerea PUZ – Construire Capelă Cheriu, care face parte integrantă din prezentul
proces-verbal.
Se trece la punctul nr. 6 al Ordinii de zi, și anume Proiectul de hotărâre privind aprobarea
obiectivului de investiții Extindere rețea electrică în localitatea Cheriu, comuna Oșorhei.
Inițiatorul acestui Proiect este dl. Primar al comunei Oșorhei, care în continuare expune
motivele inițierii acestuia..
Președintele de ședință precizează Avizul privind adoptarea Proiectului din partea
Comisiei nr.1, a Consiliului Local Oșorhei.
Nu sunt obiecții, drept pentru care în continuare este supus la vot.
Proiectul de hotărâre este aprobat cu 15 voturi „pentru” din totalul de 15, cu 0 voturi
„împotrivă”, „0 abțineri” fiind adoptată Hotărârea nr. 34, privind aprobarea obiectivului de
investiții Extindere rețea electrică în localitatea Cheriu, comuna Oșorhei, care face parte
integrantă din prezentul proces-verbal.
Următorul Proiect de hotărâre analizat este cel privind delegarea dnei. Ilieș Carmen,
pentru reprezentarea intereselor comunei Oșorhei în vederea încheierii unui Contract de vânzare
– cumpărare în formă autentică
Inițiatorul acestui Proiect este dl. Primar al comunei Oșorhei, care în continuare expune
motivele inițierii acestuia arătând în continuare că prin Hotărârea Consiliului Local Oșorhei
nr.109/27.11.2019, privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unui teren aparținând
domeniului privat al comunei Oșorhei, situat în extravilanul localității Oșorhei, în suprafață de
500 mp, având nr.cad.60756, înscris în CF nr.60756 Oșorhei, a caietului de sarcini și stabilirea
prețului de pornire a licitației,
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Urmare a organizării licitației publice de vânzare a imobilului în cauză, acesta a fost
adjudecat numitului Gavra Radu Daniel sens în care propune delegarea dnei. Ilieș Carmen,
pentru reprezentarea intereselor comunei Oșorhei în sensul precizat
Conform prevederilor Art. 1.244. – N.C.CIVIL„ În afara altor cazuri prevăzute de lege,
trebuie să fie încheiate prin înscris autentic, sub sancțiunea nulității absolute, convențiile care
strămută sau constituie drepturi reale care urmează a fi înscrise în cartea funciară. ”
Se precizează Avizul privind adoptarea Proiectului din partea Comisiilor de specialitate
, a Consiliului Local Oșorhei.
Nu sunt obiecții, drept pentru care în continuare este supus la vot.
Proiectul de hotărâre este aprobat cu 15 voturi „pentru” din totalul de 15, cu 0 voturi
„împotrivă”, „0 abțineri” fiind adoptată Hotărârea nr. 35, privind delegarea dnei. Ilieș
Carmen, pentru reprezentarea intereselor comunei Oșorhei în vederea încheierii unui
Contract de vânzare – cumpărare în formă autentică, 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 aprobarea instrumentării cererii de finanțare pentru implementarea
proiectului “Modernizarea sistemului de iluminat public din Comuna Oșorhei prin înlocuirea
corpurilor de iluminat având un consum ridicat de energie electrică cu corpuri de iluminat
LED”, în cadrul Programului privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente
a energiei în infrastructura de iluminat public
Inițiatorul acestui Proiect este dl. Primar al comunei Oșorhei, care în continuare expune
motivele inițierii acestuia în sensul instrumentării cererii de finanțare pentru implementarea
proiectului “Modernizarea sistemului de iluminat public din Comuna Oșorhei prin înlocuirea
corpurilor de iluminat având un consum ridicat de energie electrică cu corpuri de iluminat
LED”, în cadrul Programului privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente
a energiei în infrastructura de iluminat public
Se precizează avizul Comisiei de specialitate nr. 1 a Consiliului Local Oșorhei
Nu sunt obiecții.
Se supune la vot.
Proiectul de hotărâre este aprobat cu 15 voturi „pentru” din totalul de 15, cu 0 voturi
„împotrivă”, „0 abțineri” fiind adoptată Hotărârea nr. 36, privind aprobarea instrumentării
cererii de finanțare pentru implementarea proiectului “Modernizarea sistemului de
iluminat public din Comuna Oșorhei prin înlocuirea corpurilor de iluminat având un
consum ridicat de energie electrică cu corpuri de iluminat LED”, în cadrul Programului
privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în
infrastructura de iluminat public, care face parte integrantă din prezentul proces-verbal.
Nefiind alte discuții, cu acordul tuturor membrilor prezenți, președintele de ședință,
declară închisă ședința ordinară a Consiliului local al comunei Oșorhei de azi, 30 aprilie 2020.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
ONIȚA GHEORGHE
SECRETAR GENERAL
COMUNA OȘORHEI
MEDA MORAR
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