ROMÂNIA
JUDEȚUL BIHOR
COMUNA OȘORHEI
Comuna Oșorhei, sat Oșorhei nr. 71, județul Bihor, CP:417360. CIF: 4641288, Tel/fax 0259313853, e-mail: primaria.oșorhei@cjbihor.ro

PROCES-VERBAL
AL ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI OȘORHEI
DIN DATA DE
27 mai 2021
Întrunit în ședință ordinară la convocarea Primarului comunei Oșorhei,
prin Dispoziția nr. 125 din 21 mai 2021,
respectiv prin Convocatorul transmis sub nr. 11051/21.05.2021
La dezbaterile ședinței de azi participă Primarul comunei Oșorhei, dl. Gligor
Ioan, Viceprimarul comunei, dl. Dumitreanu Mihnea Andrei.
Președintele de ședință este dl. consilier Onița Gheorghe.
Din totalul de 15 consilieri se constată prezenta a 14 consilieri, dl. consilier
Biriș Nicolae este absent nemotivat.
Dl. Primar Ioan Gligor propune suplimentarea Ordinii de zi cu următoarele
proiecte de hotărâre:
1. Proiect de hotărâre privind dizolvarea, lichidarea voluntară și radierea
societății ” SC COMPANIA REOSAL
S.A.” și dizolvarea, lichidarea
voluntară și radierea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară REOSAL”.
Inițiator: Primarul comunei Oșorhei
- Compartiment de resort: Birou financiar – contabil
- COMISIA NR.1 - PENTRU AGRICULTURĂ - ACTIVITĂȚI ECONOMICO –
FINANCIARE – AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI URBANISM, PROTECȚIA
MEDIULUI ȘI TURISM
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unui
teren aparținând domeniului privat al comunei Oșorhei, situat în intravilanul
localității Cheriu, în suprafață de 765 mp, având nr. cad. 61870, înscris în CF
nr. 61870 Oșorhei, a caietului de sarcini și stabilirea prețului de pornire a
licitației.
Inițiator: Primarul comunei Oșorhei
- Compartiment de resort: Birou financiar – contabil
- COMISIA NR.1 - PENTRU AGRICULTURĂ - ACTIVITĂȚI ECONOMICO –
FINANCIARE – AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI URBANISM, PROTECȚIA
MEDIULUI ȘI TURISM
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3. Proiect de hotărâre privind aprobarea lucrării P.U.Z. – Parcelare teren
pentru construire locuinte si zona mixta pentru servicii si locuinte, în
localitatea Fughiu, nr. cad. 61877
Inițiator: Primarul comunei Oșorhei
- Compartiment de resort: Compartiment urbanism și amenajarea teritoriului
- COMISIA NR.1 - PENTRU AGRICULTURĂ - ACTIVITĂȚI ECONOMICO –
FINANCIARE – AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI URBANISM, PROTECȚIA
MEDIULUI ȘI TURISM
4. Proiect de hotărâre privind
aprobarea planului de amplasament al
imobilului si avizarea documentatiei cadastrale, in suprafata de 5780 mp ,
avand numerele topografice 291,292,293 Osorhei , din Cf 702 Osorhei ,
constituirea unui nou numar cadastral cu aceasta suprafata reprezentand
TEREN IN INTRAVILAN, aflat in proprietatea privata a comunei Osorhei.
Inițiator: Primarul comunei Oșorhei
- Compartiment de resort: Compartiment agricol
- COMISIA NR.1 - PENTRU AGRICULTURĂ - ACTIVITĂȚI ECONOMICO –
FINANCIARE – AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI URBANISM, PROTECȚIA
MEDIULUI ȘI TURISM
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 59/22.04.2021
privind prelungirea scrisorii de garanție din partea Fondului de Garanție a
Creditului Rural pentru obiectivul „Modernizare drumuri în comuna
Oșorhei, județul Bihor”
Inițiator: Primarul comunei Oșorhei
- Compartiment de resort: Compartiment agricol
- COMISIA NR.1 - PENTRU AGRICULTURĂ - ACTIVITĂȚI ECONOMICO –
FINANCIARE – AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI URBANISM, PROTECȚIA
MEDIULUI ȘI TURISM
6. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea înființării mai multor numere
cadastrale pe teritoriul comunei Oșorhei.
Inițiator: Primarul comunei Oșorhei
- Compartiment de resort: Compartiment agricol
- COMISIA NR.1 - PENTRU AGRICULTURĂ - ACTIVITĂȚI ECONOMICO –
FINANCIARE – AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI URBANISM, PROTECȚIA
MEDIULUI ȘI TURISM
-

În continuare se dă citire Proiectului de hotărâre privind Ordinea de zi a ședinței de
azi, după cum urmează:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Ordinii de zi a ședintei ordinare a
Consiliului Local Oșorhei din 27 mai 2021.
Inițiator: Primarul comunei Oșorhei
- Compartiment de resort: Compartiment Juridic
- COMISIA NR.1 - PENTRU AGRICULTURĂ - ACTIVITĂȚI ECONOMICO –
FINANCIARE – AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI URBANISM, PROTECȚIA
MEDIULUI ȘI TURISM
- COMISIA NR. 2 – PENTRU ACTIVITĂȚI SOCIAL CULTURALE, CULTE,
ÎNVĂȚĂMÂNT, SĂNĂTATE ȘI FAMILIE
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-

COMISIA NR. 3 - PENTRU PROTECȚIE SOCIALĂ, PROTECȚIA COPILULUI,
JURIDICĂ ȘI DE DISCIPLINĂ

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului - verbal al ședintei ordinare a
Consiliului Local Oșorhei din data de 22 aprilie 2021.
Inițiator: Primarul comunei Oșorhei
- Compartiment de resort: Compartiment Juridic
- COMISIA NR. 3 - PENTRU PROTECȚIE SOCIALĂ, PROTECȚIA
COPILULUI, JURIDICĂ ȘI DE DISCIPLINĂ
3. Proiect de hotărâre privind înființarea „Asociației Grup de Acțiune Locală ZMO
DEALUL ȘOMLEU” și aderarea Comunei Oșorhei la parteneriatul mai sus
menționat, pentru perioada de programare PNDR 2023 – 2027.
Inițiator: Primarul comunei Oșorhei
- Compartiment de resort: Compartiment Juridic
- COMISIA NR.1 - PENTRU AGRICULTURĂ - ACTIVITĂȚI ECONOMICO –
FINANCIARE – AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI URBANISM, PROTECȚIA
MEDIULUI ȘI TURISM
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea volumului de masă lemnoasă care se
recoltează în anul 2021 cuprins în A.P.V. nr.2100153300680 (nr.18074), și
APV nr. 2100153300450 ( nr. 18073)din fondul forestier proprietate publică a
comunei Oșorhei și aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase
aferente anului de producție 2021.
Inițiator: Primarul comunei Oșorhei
- Compartiment de resort: Compartiment Juridic
- COMISIA NR.1 - PENTRU AGRICULTURĂ - ACTIVITĂȚI ECONOMICO –
FINANCIARE – AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI URBANISM, PROTECȚIA
MEDIULUI ȘI TURISM
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual propriu, Ghidul
solicitantului și Procedura /Regulamentul de atribuire pentru acordarea de
finanțări nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități
nonprofit de interes general la nivel local, pentru anul 2021.
Inițiator: Primarul comunei Oșorhei
- Compartiment de resort: Compartiment Juridic
- COMISIA NR. 3 - PENTRU PROTECȚIE SOCIALĂ, PROTECȚIA
COPILULUI, JURIDICĂ ȘI DE DISCIPLINĂ
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării tipurilor, cuantumului și
numărului burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat ce se vor
acorda la nivelul comunei Oșorhei pentru anul școlar 2020-2021.
Inițiator: Primarul comunei Oșorhei
- Compartiment de resort: Compartiment juridic
- COMISIA NR.1 - PENTRU AGRICULTURĂ - ACTIVITĂȚI ECONOMICO –
FINANCIARE – AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI URBANISM, PROTECȚIA
MEDIULUI ȘI TURISM
7. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al comunei Oșorhei a
unor bunuri rezultate din investiții în infrastructura de alimentare cu apă și
canalizare, executate și finalizate de către terți pe domeniul public al
comunei Oșorhei în lunile ianuarie, februarie, martie 2021.
Inițiator: Primarul comunei Oșorhei
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Compartiment de resort: Compartiment urbanism și amenajarea teritoriului
COMISIA NR.1 - PENTRU AGRICULTURĂ - ACTIVITĂȚI ECONOMICO –
FINANCIARE – AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI URBANISM, PROTECȚIA
MEDIULUI ȘI TURISM
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse
umane, materiale şi financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă de
pe teritoriul administrativ al comunei Oșorhei .
Inițiator: Primarul comunei Oșorhei
- Compartiment de resort: Birou Poliție Locală
- COMISIA NR.1 - PENTRU AGRICULTURĂ - ACTIVITĂȚI ECONOMICO –
FINANCIARE – AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI URBANISM, PROTECȚIA
MEDIULUI ȘI TURISM
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a
riscurilor aferent comunei Oșorhei, pentru anul 2021.
Inițiator: Primarul comunei Oșorhei
- Compartiment de resort: Birou Poliție Locală
- COMISIA NR.1 - PENTRU AGRICULTURĂ - ACTIVITĂȚI ECONOMICO –
FINANCIARE – AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI URBANISM, PROTECȚIA
MEDIULUI ȘI TURISM
-

10. Proiect de hotărâre privind asumarea responsabilității organizării și
derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor – cadru pentru
achiziția produselor aferente Programului pentru Școli al României și a
contractelor/ acordurilor- cadru de prestare a serviciilor pentru derularea
măsurilor educative, la nivelul comunei Oșorhei, pentru anii școlari 2021 –
2023.
Inițiator: Primarul comunei Oșorhei
- Compartiment de resort: Administrator public
- COMISIA NR.1 - PENTRU AGRICULTURĂ - ACTIVITĂȚI ECONOMICO –
FINANCIARE – AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI URBANISM, PROTECȚIA
MEDIULUI ȘI TURISM
11. 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.
Inițiator: Primarul comunei Oșorhei
- Compartiment de resort: Compartiment Urbanism și amenajarea teritoriului
- COMISIA NR.1 - PENTRU AGRICULTURĂ - ACTIVITĂȚI ECONOMICO –
FINANCIARE – AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI URBANISM, PROTECȚIA
MEDIULUI ȘI TURISM
12. Proiect de hotărâre privind actualizarea Programulu Anual al achizițiilor
publice, conform fondurilor aprobate din Bugetul comunei Oșorhei pentru
anul 2021.
Inițiator: Primarul comunei Oșorhei
- Compartiment de resort: Birou financiar – contabil
- COMISIA NR.1 - PENTRU AGRICULTURĂ - ACTIVITĂȚI ECONOMICO –
FINANCIARE – AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI URBANISM, PROTECȚIA
MEDIULUI ȘI TURISM
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13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Rectificării Bugetului Local al
comunei Oșorhei.
Inițiator: Primarul comunei Oșorhei
- Compartiment de resort: Birou financiar - contabil
- COMISIA NR. 1 – PENTRU ACTIVITĂȚI SOCIAL CULTURALE, CULTE,
ÎNVĂȚĂMÂNT, SĂNĂTATE ȘI FAMILIE
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici
pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada nr.560 din localitatea
Fughiu” ( zona Miniparadis).
Inițiator: Primarul comunei Oșorhei
- Compartiment de resort: Birou financiar – contabil
- COMISIA NR.1 - PENTRU AGRICULTURĂ - ACTIVITĂȚI ECONOMICO –
FINANCIARE – AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI URBANISM, PROTECȚIA
MEDIULUI ȘI TURISM
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici
pentru obiectivul de investiții „Modernizarea străzilor din localitatea
Alparea, comuna Oșorhei”.
Inițiator: Primarul comunei Oșorhei
- Compartiment de resort: Birou financiar – contabil
- COMISIA NR.1 - PENTRU AGRICULTURĂ - ACTIVITĂȚI ECONOMICO –
FINANCIARE – AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI URBANISM, PROTECȚIA
MEDIULUI ȘI TURISM
16. Proiect de hotărâre privind dizolvarea, lichidarea voluntară și radierea
societății ” SC COMPANIA REOSAL
S.A.” și dizolvarea, lichidarea
voluntară și radierea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară REOSAL”.
Inițiator: Primarul comunei Oșorhei
- Compartiment de resort: Birou financiar – contabil
- COMISIA NR.1 - PENTRU AGRICULTURĂ - ACTIVITĂȚI ECONOMICO –
FINANCIARE – AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI URBANISM, PROTECȚIA
MEDIULUI ȘI TURISM
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unui
teren aparținând domeniului privat al comunei Oșorhei, situat în intravilanul
localității Cheriu, în suprafață de 765 mp, având nr. cad. 61870, înscris în CF
nr. 61870 Oșorhei, a caietului de sarcini și stabilirea prețului de pornire a
licitației.
Inițiator: Primarul comunei Oșorhei
- Compartiment de resort: Birou financiar – contabil
- COMISIA NR.1 - PENTRU AGRICULTURĂ - ACTIVITĂȚI ECONOMICO –
FINANCIARE – AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI URBANISM, PROTECȚIA
MEDIULUI ȘI TURISM
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea lucrării P.U.Z. – Parcelare teren
pentru construire locuinte si zona mixta pentru servicii si locuinte, în
localitatea Fughiu, nr. cad. 61877
Inițiator: Primarul comunei Oșorhei
- Compartiment de resort: Compartiment urbanism și amenajarea teritoriului
- COMISIA NR.1 - PENTRU AGRICULTURĂ - ACTIVITĂȚI ECONOMICO –
FINANCIARE – AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI URBANISM, PROTECȚIA
MEDIULUI ȘI TURISM
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19. Proiect de hotărâre privind
aprobarea planului de amplasament al
imobilului si avizarea documentatiei cadastrale, in suprafata de 5780 mp ,
avand numerele topografice 291,292,293 Osorhei , din Cf 702 Osorhei ,
constituirea unui nou numar cadastral cu aceasta suprafata reprezentand
TEREN IN INTRAVILAN, aflat in proprietatea privata a comunei Osorhei.
Inițiator: Primarul comunei Oșorhei
- Compartiment de resort: Compartiment agricol
- COMISIA NR.1 - PENTRU AGRICULTURĂ - ACTIVITĂȚI ECONOMICO –
FINANCIARE – AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI URBANISM, PROTECȚIA
MEDIULUI ȘI TURISM
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 59/22.04.2021
privind prelungirea scrisorii de garanție din partea Fondului de Garanție a
Creditului Rural pentru obiectivul „Modernizare drumuri în comuna
Oșorhei, județul Bihor”
Inițiator: Primarul comunei Oșorhei
- Compartiment de resort: Compartiment agricol
- COMISIA NR.1 - PENTRU AGRICULTURĂ - ACTIVITĂȚI ECONOMICO –
FINANCIARE – AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI URBANISM, PROTECȚIA
MEDIULUI ȘI TURISM
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării mai multor numere
cadastrale pe teritoriul comunei Oșorhei.
Inițiator: Primarul comunei Oșorhei
- Compartiment de resort: Compartiment agricol
- COMISIA NR.1 - PENTRU AGRICULTURĂ - ACTIVITĂȚI ECONOMICO –
FINANCIARE – AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI URBANISM, PROTECȚIA
MEDIULUI ȘI TURISM

22. DIVERSE/CERERI/INFORMĂRI
Se supune la vot Ordinea de zi a ședinței ordinare de către președintele de
ședință, anunțând în continuare faptul că aceasta a fost aprobată.
Proiectul de hotărâre este aprobat cu 14 voturi „pentru” din totalul de 15, 0
voturi împotrivă și 0 abțineri, Consiliul Local al comunei Oșorhei adoptând Hotărârea
nr. 65, privind aprobarea Ordinii de zi a ședintei ordinare a Consiliului Local Oșorhei
din data de 27 mai 2021, care face parte integrantă din prezentul proces-verbal.
La punctul nr. 2 al Ordinii de zi, se analizează Proiectul de hotărâre privind
aprobarea procesului – verbal al ședinței ordinare a Consiliului local al comunei
Oșorhei din data de 22 aprilie 2021.
Nu sunt obiecții cu privire la acest proiect, se supune la vot, proiectul fiind
votat cu 14 voturi „pentru” din totalul de 15, cu 0 voturi împotrivă, 0 abțineri, Consiliul
local al comunei Oșorhei adoptând Hotărârea nr. 66 privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului local al comunei Oșorhei din data de 22
aprilie 2021, care face parte integrantă din prezentul proces-verbal.
Se trece la punctul nr. 3 al Ordinii de zi, și anume Proiect de hotărâre
privind înființarea „Asociației Grup de Acțiune Locală ZMO DEALUL ȘOMLEU” și
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aderarea Comunei Oșorhei la parteneriatul mai sus menționat, pentru perioada de
programare PNDR 2023 – 2027.
Se prezintă avizul favorabil al comisiei de specialitate, proiectul este votat cu
14 voturi „pentru” din totalul de 15, cu 0 voturi împotrivă, 0 abțineri, Consiliul local al
comunei Oșorhei adoptând Hotărârea nr. 67 privind înființarea „Asociației Grup de
Acțiune Locală ZMO DEALUL ȘOMLEU” și aderarea Comunei Oșorhei la
parteneriatul mai sus menționat, pentru perioada de programare PNDR 2023 – 2027,
care face parte integrată din prezentul proces- verbal.
Se trece la punctul nr. 4 al Ordinii de zi, Proiect de hotărâre privind aprobarea
volumului de masă lemnoasă care se recoltează în anul 2021 cuprins în A.P.V.
nr.2100153300680 (nr.18074), și APV nr. 2100153300450 ( nr. 18073)din fondul
forestier proprietate publică a comunei Oșorhei și aprobarea modului de valorificare
a masei lemnoase aferente anului de producție 2021.
Se prezintă avizul din partea comisiilor de specialitate, nu sunt obiecții,
proiectul este votat cu 14 voturi „pentru” din totalul de 15, cu 0 voturi împotrivă, 0
abțineri, Consiliul local al comunei Oșorhei adoptând Hotărârea nr. 68 privind
aprobarea volumului de masă lemnoasă care se recoltează în anul 2021 cuprins în
A.P.V. nr.2100153300680 (nr.18074), și APV nr. 2100153300450 ( nr. 18073)din
fondul forestier proprietate publică a comunei Oșorhei și aprobarea modului de
valorificare a masei lemnoase aferente anului de producție 2021, care face parte
integranta din prezentul proces- verbal.
Urmează să fie supus dezbaterii punctul nr. 5 al Ordinii de zi, Proiect de
hotărâre privind aprobarea Programului anual propriu, Ghidul solicitantului și
Procedura /Regulamentul de atribuire pentru acordarea de finanțări nerambursabile
din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general la nivel local,
pentru anul 2021.
Se prezintă avizele comisiilor de specialitate după care se supune la vot.
Proiectul este votat cu 14 voturi „pentru” din totalul de 15, cu 0 voturi
împotrivă, 0 abțineri, Consiliul local al comunei Oșorhei adoptând Hotărârea nr. 69
privind aprobarea Programului anual propriu, Ghidul solicitantului și Procedura
/Regulamentul de atribuire pentru acordarea de finanțări nerambursabile din fonduri
publice alocate pentru activități nonprofit de interes general la nivel local, pentru anul
2021, care face parte integrată din prezentul proces- verbal.
Se trece la punctul nr. 6 al Ordinii de zi, și anume, Proiect de hotărâre privind
aprobarea acordării tipurilor, cuantumului și numărului burselor elevilor din
învățământul preuniversitar de stat ce se vor acorda la nivelul comunei Oșorhei
pentru anul școlar 2020-2021.
Inițiatorul proiectului este dl. Primar Gligor Ioan, nu sunt obiecții.
Proiectul este votat cu 14 voturi „pentru” din totalul de 15, cu 0 voturi împotrivă, 0
abțineri, Consiliul local al comunei Oșorhei adoptând Hotărârea nr. 70, privind
aprobarea acordării tipurilor, cuantumului și numărului burselor elevilor din
învățământul preuniversitar de stat ce se vor acorda la nivelul comunei Oșorhei
pentru anul școlar 2020-2021, care face parte integrată din prezentul proces- verbal.
Următorul proiect de hotărâre analizat în cadrul ședinței de azi este cel înscris
la punctul nr. 7 al Ordinii de zi, se prezintă proiectul de hotărâre privind trecerea în
domeniul public al comunei Oșorhei a unor bunuri rezultate din investiții în
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infrastructura de alimentare cu apă și canalizare, executate și finalizate de către terți
pe domeniul public al comunei Oșorhei în lunile ianuarie, februarie, martie 2021
Proiectul este supus la vot, fiind votat cu 14 voturi „pentru” din totalul de 15,
cu 0 voturi împotrivă, 0 abțineri, Consiliul local al comunei Oșorhei adoptând
Hotărârea nr. 71, privind trecerea în domeniul public al comunei Oșorhei a unor
bunuri rezultate din investiții în infrastructura de alimentare cu apă și canalizare,
executate și finalizate de către terți pe domeniul public al comunei Oșorhei în lunile
ianuarie, februarie, martie 2021, care face parte integrantă din prezentul procesverbal.
Următorul proiect de hotărâre supus dezbaterii este cel înscris la punctul nr. 8
al Ordinii de zi, respectiv Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de
asigurare cu resurse umane, materiale şi financiare pentru gestionarea situaţiilor de
urgenţă de pe teritoriul administrativ al comunei Oșorhei .
Nu sunt obiecții.
Se menționează avizul favorabil al comisiei de specialitate.
Proiectul este supus la vot fiind votat cu 14 voturi „pentru” din totalul de 15, cu
0 voturi împotrivă, 0 abțineri, Consiliul local al comunei Oșorhei adoptând Hotărârea
nr. 72, privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, materiale şi
financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă de pe teritoriul administrativ al
comunei Oșorhei ., care face parte integrantă din prezentul proces- verbal.
La punctul nr. 9 al Ordinii de zi se analizează Proiectul de hotărâre privind
aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor aferent comunei Oșorhei,
pentru anul 2021.
Se mentioneaza avizul comisiei de specialitate
Se supune la vot.
Proiectul este votat cu 14 voturi „pentru” din totalul de 15, cu 0 voturi
împotrivă, 0 abțineri, Consiliul local al comunei Oșorhei adoptând Hotărârea nr. 73
privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor aferent comunei
Oșorhei, pentru anul 2021, care face parte integrantă din prezentul proces- verbal.
În continuare se supune dezbaterii proiectul de hotărâre înscris la punctul nr.
10 al Ordinii de zi și anume: Proiectul de hotărâre privind asumarea responsabilității
organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor – cadru
pentru achiziția produselor aferente Programului pentru Școli al României și a
contractelor/ acordurilor- cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor
educative, la nivelul comunei Oșorhei, pentru anii școlari 2021 – 2023.
Inițiatorul acestui proiect este dl. primar
Se menționează Avizul favorabil al comisiei se specialitate.
Nu sunt obiecții, se supune la vot.
Proiectul este votat cu 14 voturi „pentru” din totalul de 15, cu 0 voturi
împotrivă, 0 abțineri, Consiliul local al comunei Oșorhei adoptând Hotărârea nr. 74,
privind asumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a
contractelor/acordurilor – cadru pentru achiziția produselor aferente Programului
pentru Școli al României și a contractelor/ acordurilor- cadru de prestare a serviciilor
pentru derularea măsurilor educative, la nivelul comunei Oșorhei, pentru anii școlari
2021 – 2023, care face parte integrantă din prezentul proces- verbal.
La punctul nr.11 al Ordinii de zi se analizează proiectul de hotărâre privind
completarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Oșorhei nr.38/16.04.2014,
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referitoare la aprobarea Nomenclatorului stradal pentru localitățile Oșorhei și Fughiu
cu denumiri de străzi având cifre arabe.
Inițiatorul acestui proiect este dl. primar.
Se menționează Avizul favorabil al comisiei se specialitate.
Nu sunt obiecții, se supune la vot.
Proiectul este votat cu 14 voturi „pentru” din totalul de 15, cu 0 voturi
împotrivă, 0 abțineri, Consiliul local al comunei Oșorhei adoptând Hotărârea nr. 75,
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.
La punctul nr.12 al Ordinii de zi se analizează proiectul de hotărâre privind
actualizarea Programului Anual al achizițiilor publice, conform fondurilor aprobate din
Bugetul comunei Oșorhei pentru anul 2021.
Se mentioneaza avizul favorabil al comisiei de specialitate
Se supune la vot, proiectul este votat cu 14 voturi „pentru” din totalul de 15, cu
0 voturi împotrivă, 0 abțineri, Consiliul local al comunei Oșorhei adoptând Hotărârea
nr.76, privind actualizarea Programului Anual al achizițiilor publice, conform
fondurilor aprobate din Bugetul comunei Oșorhei pentru anul 2021, care face parte
integrantă din prezentul proces- verbal.
Următorul proiect de hotărâre analizat este cel aflat la punctul 13 al Ordinii de
zi, anume privind rectificarea Bugetului Local al comunei Oșorhei pentru anul 2021.
Inițiatorul proiectului este dl. Primar Gligor Ioan care prezintă proiectul de
venituri și cheltuieli, precum și repartizarea fondurilor alocate pentru investiții.
Proiectul este votat cu 14 voturi „pentru” din totalul de 15, cu 0 voturi împotrivă
și 0 abțineri, Consiliul local al comunei Oșorhei adoptând Hotărârea nr. 77, privind
rectificarea Bugetului Local al comunei Oșorhei pentru anul 2021, care face parte
integrantă din prezentul proces- verbal.
În continuarea ședinței ordinare a Consiliului Local al comunei Oșorhei se
dezbate proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici
pentru obiectivul de investiții „Modernizare strada nr.560 din localitatea Fughiu” (
zona Miniparadis).
Materialul a fost avizat favorabil de către comisia de specialitate.
Se supune la vot, proiectul este votat cu 14 voturi „pentru” din totalul de 15, cu
0 voturi împotrivă, 0 abțineri, Consiliul local al comunei Oșorhei adoptând Hotărârea
nr.78, aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții
„Modernizare strada nr.560 din localitatea Fughiu” ( zona Miniparadis), care face
parte integrantă din prezentul proces – verbal.
La punctul nr.15 al Ordinii de zi se analizează Proiectul de hotărâre privind
aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții
„Modernizarea străzilor din localitatea Alparea, comuna Oșorhei”.
Materialul fiind analizat în cadrul ședinței de comisii, a fost avizat favorabil.
Nefiind alte discuții, se supune la vot.
Proiectul este votat cu 14 voturi „pentru” din totalul de 15, cu 0 voturi
împotrivă, 0 abțineri, Consiliul local al comunei Oșorhei adoptând Hotărârea nr. 79
privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiții
„Modernizarea străzilor din localitatea Alparea, comuna Oșorhei”, care face parte
integrantă din prezentul proces- verbal.
9

La punctul nr. 16 al Ordinii de zi se dezbate în continuare Proiectul de hotărâre
privind dizolvarea, lichidarea voluntară și radierea societății ” SC COMPANIA
REOSAL S.A.” și dizolvarea, lichidarea voluntară și radierea Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară REOSAL”.
Materialul fiind analizat în cadrul ședinței comisiei de specialitate, nefiind alte
discuții pe marginea acestuia, se supune la vot.
Proiectul este votat cu 14 voturi „pentru” din totalul de 15, cu 0 voturi
împotrivă, 0 abțineri, Consiliul local al comunei Oșorhei adoptând Hotărârea nr. 80
privind dizolvarea, lichidarea voluntară și radierea societății ”SC COMPANIA
REOSAL
S.A.” și dizolvarea, lichidarea voluntară și radierea Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară REOSAL”, care face parte integrantă din prezentul
proces- verbal.
Se trece la proiectul de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a
unui teren aparținând domeniului privat al comunei Oșorhei, situat în intravilanul
localității Cheriu, în suprafață de 765 mp, având nr. cad. 61870, înscris în CF nr.
61870 Oșorhei, a caietului de sarcini și stabilirea prețului de pornire a licitației.
Se menționeaza avizul favorabil al comisiei de specialitate
Nefiind alte discuții, se supune la vot.
Proiectul este votat cu 14 voturi „pentru” din totalul de 15, cu 0 voturi împotrivă, 0
abțineri, Consiliul local al comunei Oșorhei adoptând Hotărârea nr. 81, privind
aprobarea vânzării prin licitație publică a unui teren aparținând domeniului privat al
comunei Oșorhei, situat în intravilanul localității Cheriu, în suprafață de 765 mp,
având nr. cad. 61870, înscris în CF nr. 61870 Oșorhei, a caietului de sarcini și
stabilirea prețului de pornire a licitației., care face parte integrantă din prezentul
proces- verbal.
La punctul nr. 18, al Ordinii de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local al
comunei Oșorhei,se supune aprobării Proiectul de hotărâre privind aprobarea lucrării
P.U.Z. – Parcelare teren pentru construire locuinte si zona mixta pentru servicii si
locuinte, în localitatea Fughiu, nr. cad. 61877
Materialul fiind analizat în cadrul ședinței comisiei de specialitate, nefiind alte
discuții pe marginea acestuia, se supune la vot.
Proiectul este votat cu 14 voturi „pentru” din totalul de 15, cu 0 voturi împotrivă, 0
abțineri, Consiliul local al comunei Oșorhei adoptând Hotărârea nr. 82, privind
aprobarea lucrării P.U.Z. – Parcelare teren pentru construire locuinte si zona mixta
pentru servicii si locuinte, în localitatea Fughiu, nr. cad. 61877, care face parte
integrantă din prezentul proces- verbal.
Următorul Proiect de hotărâre dezbătut de către membrii Consiliului Local
Oșorhei este cel privind aprobarea planului de amplasament al imobilului si avizarea
documentatiei cadastrale, in suprafata de 5780 mp , avand numerele topografice
291,292,293 Osorhei , din Cf 702 Osorhei , constituirea unui nou numar cadastral cu
aceasta suprafata reprezentand TEREN IN INTRAVILAN, aflat in proprietatea
privata a comunei Osorhei.
Materialul fiind analizat în cadrul ședinței de comisii, a fost avizat favorabil.
Nefiind alte discuții, se supune la vot.
Proiectul este votat cu 14 voturi „pentru” din totalul de 15, cu 0 voturi împotrivă, 0
abțineri, Consiliul local al comunei Oșorhei adoptând Hotărârea nr. 83, privind
aprobarea planului de amplasament al imobilului si avizarea documentatiei
cadastrale, in suprafata de 5780 mp, avand numerele topografice 291,292,293
10

Osorhei, din Cf 702 Osorhei, constituirea unui nou numar cadastral cu aceasta
suprafata reprezentand TEREN IN INTRAVILAN, aflat in proprietatea privata a
comunei Osorhei, care face parte din prezentul proces - verbal
La punctul nr. 20 al Ordinii de zi a ședintei ordinare de azi, se dezbate Proiectul
de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii nr. 59/22.04.2021 privind
prelungirea scrisorii de garanție din partea Fondului de Garanție a Creditului Rural
pentru obiectivul „Modernizare drumuri în comuna Oșorhei, județul Bihor”
Inițiatorul Proiectul de hotărâre este dl. Ioan Gligor, primarul comunei Oșorhei
Se mentioneaza avizul favorabil al comisiei de specialitate.
Proiectul este votat cu 14 voturi „pentru” din totalul de 15, cu 0 voturi împotrivă, 0
abțineri, Consiliul local al comunei Oșorhei adoptând Hotărârea nr. 84, privind
aprobarea modificării Hotărârii nr. 59/22.04.2021 privind prelungirea scrisorii de
garanție din partea Fondului de Garanție a Creditului Rural pentru obiectivul
„Modernizare drumuri în comuna Oșorhei, județul Bihor”, care face parte integrantă
din prezentul proces - verbal
La ultimul punct se analizează Proiectul de hotărâre privind aprobarea înființării
mai multor numere cadastrale pe teritoriul comunei Oșorhei.
Acest proiect este inițiat de către dl. Ioan Gligor, primar al comunei Oșorhei.
Se menționează avizul favorabil al Comisiei de specialitate a Consiliului Local al
comunei Oșorhei.
Nefiind alte discutii, presedintele de ședință supune la vot acest proiect de
hotărâre.
Proiectul este votat cu 14 voturi „pentru” din totalul de 15, cu 0 voturi împotrivă, 0
abțineri, Consiliul local al comunei Oșorhei adoptând Hotărârea nr.85 privind
aprobarea înființării mai multor numere cadastrale pe teritoriul comunei Oșorhei,
care face parte integrantă din prezentul proces – verbal.
În final este prezentat Raportul privind evaluarea activității asistenților personali ai
persoanelor cu handicap grav în perioada iulie – decembrie 2020
Președintele de ședință declară închisă ședința Consiliului Local al comunei
Oșorhei din data de 27 mai 2021.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
ONIȚA GHEORGHE
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI OȘORHEI
MORAR MEDA
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