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Proces-verbal
al ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Oșorhei
din data de 30 ianuarie 2020
întrunit în ședință ordinară la convocarea Primarului comunei Oșorhei,
prin Dispoziția nr. 8 din 23 ianuarie 2020,
respectiv prin Convocatorul transmis sub nr. 917 din 23.01.2020
În deschiderea ședinței, se face apelul nominal al membrilor Consiliului Local, ocazie
prin care se constată prezența unui număr de 15 consilieri prezenți, din totalul de 15 membri.
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
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 ianuarie 2020. Inițiator: Primarul comunei Oșorhei.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului -verbal al ședinței ordinare a
Consiliului Local Oșorhei din data de 12 decembrie 2019
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de
dezvoltare din excedentul bugetului local al comunei Oșorhei
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli la Ocolul
Silvic Oradea pentru anul 2020.
5. Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local al comunei
Oșorhei nr.38/16.04.2014, referitoare la aprobarea Nomenclatorului stradal pentru localitățile
Oșorhei și Fughiu cu denumiri de străzi având cifre arabe.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico - economice a
obiectivului de investiții „Extindere rețea de iluminat public în anul 2020 în localitatea Oșorhei”
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice a obiectivului
de investiții „ Extindere rețea de alimentare cu energie electrică în anul 2020, în comuna
Oșorhei”
8. Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei și a statului de funcții al
aparatului de specialitate al Primarului comunei Oșorhei.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri datorat
bugetului local al comunei Oșorhei de către Parohia Reformată Oșorhei.
Se supune la vot Ordinea de zi a ședinței ordinare de către Președintele de ședință,
anunțând în continuare faptul că:
Membrii consiliului local al comunei Oșorhei votează acest proiect de hotărâre cu 15
voturi „pentru” din totalul de 15, cu 0 voturi împotrivă, 0 abțineri, adoptând Hotărârea nr. 1,
privind aprobarea Ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Oșorhei
din data de30 ianuarie 2020, care face parte integrantă din prezentul proces-verbal.
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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 12
decembrie 2019.
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:
Proiectul este votat cu 15 voturi „pentru” din totalul de 15, cu 0 voturi împotrivă, 0
abțineri, Consiliul local al comunei Oșorhei adoptând Hotărârea nr. 2, privind aprobarea
procesului - verbal al ședinței ordinare a Consiliului local al comunei Oșorhei din data de
12 decembrie 2019, 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
acoperirii definitive a deficitului secțiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local al
comunei Oșorhei
Inițiatorul proiectului de hotărâre este dl. Primar, Ioan Pop.
Dansul arata în continuare că operațiunile privind încheierea conturilor de venituri și
cheltuieli ale secțiunii dezvoltare în situația în care secțiunea de funcționare și/sau dezvoltare
înregistrează deficit, consiliile locale au obligația de a aproba prin hotărâre a consiliului
acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de funcționare și/sau
dezvoltare, propunând membrilor Consiliului Local aprobarea acoperirii definitive din
excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare pentru anul 2019 cu suma de
146.751,82 lei.
Nu sunt obiecții.
Președintele de ședință supune la vot acest proiect de hotărâre, anunțând în continuare
faptul că:
Proiectul este votat cu 15 voturi „pentru” din totalul de 15, cu 0 voturi împotrivă, și 0
abțineri, Consiliul local al comunei Oșorhei adoptând Hotărârea nr. 3, privind aprobarea
acoperirii definitive a deficitului secțiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local al
comunei Oșorhei, care face parte integrantă din prezentul proces-verbal.
La punctul 4 al Ordinii de zi se dezbate proiectul de hotărâre privind aprobarea
Bugetului de venituri și cheltuieli la Ocolul Silvic Oradea pentru anul 2020.
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 faptul că Veniturile totale pe anul 2020 din Bugetul de venituri și cheltuieli
pentru anul 2020, propus de către Ocolul Silvic Oradea pentru administrarea fondului forestier
al comunei Oșorhei a fost fundamentat în baza unui volum de masă lemnoasă de 560 mc din
vânzare către persoane fizice sau juridice în cuantum de 82500,00 lei. În ceea ce privește
cheltuielile totale pentru anul 2020 acestea sunt în cuantum de 94712.83 lei, cu un rezultat
financiar în cuantum de 5787.17 lei.
Nu sunt obiecții.
Președintele de ședință supune la vot acest proiect de hotărâre, anunțând în continuare
faptul că:
Proiectul este votat cu 15 voturi „pentru” din totalul de 15, cu 0 voturi împotrivă, 0
abțineri, Consiliul local al comunei Oșorhei adoptând Hotărârea nr. 4 , privind aprobarea
Bugetului de venituri și cheltuieli la Ocolul Silvic Oradea pentru anul 2020, care face parte
integrantă din prezentul proces-verbal.
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Următorul Proiect de hotărâre luat în dezbatere este cel privind completarea Hotărârii
Consiliului Local al comunei Oșorhei nr.38/16.04.2014, referitoare la aprobarea
Nomenclatorului stradal pentru localitățile Oșorhei și Fughiu cu denumiri de străzi având cifre
arabe.
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.
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 cu 15 voturi „pentru” din totalul de 15, cu 0 voturi împotrivă,0
abțineri, Consiliul local al comunei Oșorhei adoptând Hotărârea nr. 5, privind
completarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Oșorhei nr.38/16.04.2014, referitoare
la aprobarea Nomenclatorului stradal pentru localitățile Oșorhei și Fughiu cu denumiri
de străzi având cifre arabe, 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
documentației tehnico - economice a obiectivului de investiții „Extindere rețea de iluminat
public în anul 2020 în localitatea Oșorhei”
Inițiatorul acestui Proiect este dl. Primar al comunei Oșorhei, care în continuare expune
motivele inițierii acestuia.
Se detaliază documentația tehnico - economice a obiectivului de investiții „Extindere
rețea de iluminat public în anul 2020 în localitatea Oșorhei”
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 cu 15 voturi „pentru” din totalul de 15, cu 0 voturi împotrivă,0
abțineri, Consiliul local al comunei Oșorhei adoptând Hotărârea nr. 6, privind aprobarea
documentației tehnico - economice a obiectivului de investiții „Extindere rețea de iluminat
public în anul 2020 în localitatea Oșorhei”, care face parte integrantă din prezentul procesverbal.
Următorul Proiect de hotărâre analizat este cel privind aprobarea documentației tehnicoeconomice a obiectivului de investiții „ Extindere rețea de alimentare cu energie electrică în
anul 2020, în comuna Oșorhei”
Inițiatorul acestui Proiect este dl. Primar al comunei Oșorhei, care în continuare expune
motivele inițierii acestuia.
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 cu 15 voturi „pentru” din totalul de 15, cu 0 voturi împotrivă,0
abțineri, Consiliul local al comunei Oșorhei adoptând Hotărârea nr. 7, privind aprobarea
documentației tehnico-economice a obiectivului de investiții „ Extindere rețea de
alimentare cu energie electrică în anul 2020, în comuna Oșorhei”, 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 modificarea Organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate
al Primarului comunei Oșorhei.
Inițiatorul acestui Proiect este dl. Primar al comunei Oșorhei, care în continuare expune
motivele inițierii acestuia.
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Se arată că se dorește transformarea a două posturi de natură contractuală vacante prin
crearea a două posturi de consilieri în vederea asigurării cabinetelor demnitarilor cu resursă
umana, în baza prevederilor din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul Administrativ.
Nu sunt obiecții.
Se supune la vot.
Proiectul este votat cu 15 voturi „pentru” din totalul de 15, cu 0 voturi împotrivă,0
abțineri, Consiliul local al comunei Oșorhei adoptând Hotărârea nr. 8, privind modificarea
Organigramei și a statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului comunei
Oșorhei, care face parte integrantă din prezentul proces-verbal.
În continuare membrii Consiliului Local supun dezbaterii Proiectul de hotărâre privind
aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri datorat bugetului local al comunei Oșorhei
de către Parohia Reformată Oșorhei.
Inițiatorul acestui Proiect este dl. Primar al comunei Oșorhei, care în continuare expune
motivele inițierii acestuia.
Se precizează Avizul favorabil al Comisiei nr.1 a Consiliului Local al comunei Oșorhei.
Nu sunt obiecții,
Se supune la vot.
Proiectul este votat cu 15 voturi „pentru” din totalul de 15, cu 0 voturi împotrivă,0
abțineri, Consiliul local al comunei Oșorhei adoptând Hotărârea nr. 9, privind aprobarea
scutirii de la plata impozitului pe clădiri datorat bugetului local al comunei Oșorhei de
către Parohia Reformată Oșorhei., care face parte integrantă din prezentul proces-verbal.
În finalul dezbaterii președintele solicită membrilor consiliului local să propună
calificativul pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale secretarului comunei.
În baza prevederilor art. 107 alin.2), lit. d) H.G. nr.611/2008, pentru aprobarea normelor privind
organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, evaluarea performanțelor profesionale
individuale ale secretarului comunei se face de către primar la propunerea consiliului local.
Membrii consiliului local propun în unanimitate acordarea calificativului Foarte Bine,
în evaluarea performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei
Oșorhei, respectiv dnei. Morar Meda, pentru anul 2019
Nefiind alte discuții, cu acordul membrilor prezenți, președintele de ședință, declară
închisă ședința ordinară a Consiliului local al comunei Oșorhei de azi, 30 ianuarie 2020.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
ONIȚA GHEORGHE
SECRETAR GENERAL
COMUNA OȘORHEI
MEDA MORAR
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