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
20 OCTOMBRIE 2021
Întrunit în ședință ordinară la convocarea Primarului comunei Oșorhei,
prin Dispoziția nr. 232 din 14 octombrie 2021,
respectiv prin Convocatorul transmis sub nr. Nr. 19857/14.10.2021
La dezbaterile ședinței de azi participă Primarul comunei Oșorhei, dl. Gligor
Ioan, Viceprimarul comunei, dl. Dumitreanu Mihnea Andrei.
Se procedează la verificarea cvorumului de ședință, din totalul de 15
consilieri se constată prezența a 15 consilieri.
Dl. Primar Ioan Gligor propune membrilor Consiliului local Oșorhei
suplimentarea Ordinii de zi cu următoarele proiecte de hotărâre:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament și
delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 9.753 mp reprezentând teren cu
constructie, situat în Com. Osorhei - sat Felcheriu.
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
2. Proiect de hotărâre aprobarea înscrierii în evidenţele de Publicitate
Imobiliară prin deschiderea a trei noi coli de Carte Funciară, pentru
numerele cadastrale 62595, 62596 şi 62597 - Osorhei, rezultate din
dezmembrarea nr. cadastral 61119 – Osorhei.
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
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanţare prin Programul
naţional de investiţii "Anghel Saligny" şi a devizului general estimativ al
obiectivului de investiție „Modernizare infrastructură rutieră în
localitățile Cheriu și Felcheriu, comuna Osorhei, județul Bihor”.
Inițiator: Primarul comunei Oșorhei
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Compartiment de resort: Administrator Public
COMISIA NR.1 - PENTRU AGRICULTURĂ - ACTIVITĂȚI ECONOMICO –
FINANCIARE – AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI URBANISM, PROTECȚIA
MEDIULUI ȘI TURISM
4. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL Oșorhei nr.122 din 28
septembrie 2021 în sensul modificării valorii contribuției proprii pentru
proiectele depuse în cadrul «Programului privind creșterea eficienței
energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice»,
implementat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor prin
Administrația Fondului de Mediu
Compartiment de resort: Administrator Public
COMISIA NR.1 - PENTRU AGRICULTURĂ - ACTIVITĂȚI ECONOMICO –
FINANCIARE – AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI URBANISM, PROTECȚIA
MEDIULUI ȘI TURISM
Nu sunt obiecții cu privire la suplimentarea Ordinii de zi a ședinței ordinare de azi,
după care, președintele de ședință anunță faptul că aceasta va fi supusă, în
totalitate, aprobării membrilor Consiliului local Oșorhei, astfel:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Ordinii de zi a ședintei ordinare a
Consiliului Local Oșorhei din 20 octombrie 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
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 28 septembrie 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 aprobarea cererii de finanţare prin Programul
naţional de investiţii "Anghel Saligny" şi a devizului general estimativ al
obiectivului de investiție „Extindere sistem de alimentare cu apa si
canalizare menajera in localitatile Osorhei si Alparea, extindere retele
de alimentare cu apa in localitatea Cheriu si implementare sistem de
canalizare menajera in localitatile Felcheriu si Cheriu, comuna Osorhei,
județul Bihor”.
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
2

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare prin Programul
național de învestiții "Anghel Saligny" și a devizului general estimativ al
obiectivului de investiție „Modernizarea străzilor din localitatea Alparea,
comuna Osorhei, județul Bihor”
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
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanţare prin Programul
naţional de investiţii "Anghel Saligny" şi a devizului general estimativ al
obiectivului de investiție „Reabilitare și modernizare străzi în localitățile
Oșorhei și Fughiu, comuna Osorhei, județul Bihor”.
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
6. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL Oșorhei nr.126 din 28
septembrie 2021 în sensul modificării denumirii obiectivului de investiții.
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
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificărilor tehnice și financiare
pentru obiectivul „MODERNIZARE DRUMURI ÎN COMUNA OȘORHEI,
JUDEȚUL BIHOR”.
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
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Protocol de
colaborare între U.A.T. Județul Bihor și U.A.T. Municipiul Oradea, U.A.T.
Comuna Sânmartin, U.A.T. Comuna Nojorid și U.A.T. Comuna Oșorhei,
pentru realiarea obiectivului de investiții : „Inelul rutier metropolitan
Oradea 2021”.
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
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al
comunei Oșorhei.
Inițiator: Primarul comunei Oșorhei
Compartiment de resort: Birou Financiar – contabil.

3

COMISIA NR.1 - PENTRU AGRICULTURĂ - ACTIVITĂȚI ECONOMICO –
FINANCIARE – AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI URBANISM, PROTECȚIA
MEDIULUI ȘI TURISM
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament și
delimitare a imobilului, cu suprafaţa de 9.753 mp reprezentând teren cu
constructie, situat în Com. Osorhei - sat Felcheriu.
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
11. Proiect de hotărâre aprobarea înscrierii în evidenţele de Publicitate
Imobiliară prin deschiderea a trei noi coli de Carte Funciară, pentru
numerele cadastrale 62595, 62596 şi 62597 - Osorhei, rezultate din
dezmembrarea nr. cadastral 61119 – Osorhei.
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 aprobarea cererii de finanţare prin Programul
naţional de investiţii "Anghel Saligny" şi a devizului general estimativ al
obiectivului de investiție „Modernizare infrastructură rutieră în
localitățile Cheriu și Felcheriu, comuna Osorhei, județul Bihor”.
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
13. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL Oșorhei nr.122 din 28
septembrie 2021 în sensul modificării valorii contribuției proprii pentru
proiectele depuse în cadrul «Programului privind creșterea eficienței
energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice»,
implementat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor prin
Administrația Fondului de Mediu. localitățile Cheriu și Felcheriu,
comuna Osorhei, județul Bihor”.
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
.DIVERSE/CERERI/INFORMĂRI
Asupra proiectului a avut loc dezbateri generale pe articole, consilierii locali
nu au formulat amendamente de fond sau de forma asupra acestuia.
Proiectul de hotărâre este aprobat cu 15 voturi „pentru” din totalul de 15, 0
voturi împotrivă și 0 abțineri, Consiliul Local al comunei Oșorhei adoptând Hotărârea
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nr. 134 privind aprobarea Ordinii de zi a ședintei ordinare a Consiliului Local Oșorhei
din 20 octombrie 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 28 septembrie 2021.
Asupra proiectului a avut loc dezbateri generale pe articole, consilierii locali
nu au formulat amendamente de fond sau de forma asupra acestuia, se
menționează avizul favorabil al Comisiei nr.3.
Nu sunt obiecții cu privire la acest proiect, se supune la vot, proiectul fiind
votat cu 15 voturi „pentru” din totalul de 15, cu 0 voturi împotrivă, 0 abțineri, Consiliul
local al comunei Oșorhei adoptând Hotărârea nr. 135 privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului local al comunei Oșorhei din data de 28
septembrie 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
aprobarea cererii de finanţare prin Programul naţional de investiţii "Anghel Saligny"
şi a devizului general estimativ al obiectivului de investiție „Extindere sistem de
alimentare cu apa si canalizare menajera in localitatile Osorhei si Alparea, extindere
retele de alimentare cu apa in localitatea Cheriu si implementare sistem de
canalizare menajera in localitatile Felcheriu si Cheriu, comuna Osorhei, județul
Bihor”.
Asupra proiectului a avut loc dezbateri generale pe articole, consilierii locali
nu au formulat amendamente de fond sau de forma asupra acestuia.
Se prezintă avizul favorabil al comisiei de specialitate, 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. 136 privind aprobarea cererii de finanţare
prin Programul naţional de investiţii "Anghel Saligny" şi a devizului general estimativ
al obiectivului de investiție „Extindere sistem de alimentare cu apa si canalizare
menajera in localitatile Osorhei si Alparea, extindere retele de alimentare cu apa in
localitatea Cheriu si implementare sistem de canalizare menajera in localitatile
Felcheriu si Cheriu, comuna Osorhei, județul Bihor”, care face parte integrată din
prezentul proces- verbal.
Se trece la punctul nr. 4 al Ordinii de zi, Proiect de hotărâre privind aprobarea
cererii de finanțare prin Programul național de învestiții "Anghel Saligny" și a
devizului general estimativ al obiectivului de investiție „Modernizarea străzilor din
localitatea Alparea, comuna Osorhei, județul Bihor”
Asupra proiectului a avut loc dezbateri generale pe articole, consilierii locali
nu au formulat amendamente de fond sau de forma asupra acestuia.
Se prezintă avizul din partea comisiei de specialitate, nu sunt obiecții,
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. 137 privind
aprobarea cererii de finanțare prin Programul național de învestiții "Anghel Saligny"
și a devizului general estimativ al obiectivului de investiție „Modernizarea străzilor din
localitatea Alparea, comuna Osorhei, județul Bihor”, care face parte integrantă din
prezentul proces- verbal.
Urmează dezbaterii punctul nr. 5 al Ordinii de zi, Proiect de hotărâre privind
aprobarea cererii de finanţare prin Programul naţional de investiţii "Anghel Saligny"
şi a devizului general estimativ al obiectivului de investiție „Reabilitare și
modernizare străzi în localitățile Oșorhei și Fughiu, comuna Osorhei, județul Bihor”.
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Se prezintă avizul din partea comisiei de specialitate, nu sunt obiecții,
Asupra proiectului a avut loc dezbateri generale pe articole, consilierii locali
nu au formulat amendamente de fond sau de forma asupra acestuia.
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. 138
privind aprobarea cererii de finanţare prin Programul naţional de investiţii "Anghel
Saligny" şi a devizului general estimativ al obiectivului de investiție „Reabilitare și
modernizare străzi în localitățile Oșorhei și Fughiu, comuna Osorhei, județul Bihor”,
care face parte integrantă din prezentul proces – verbal.
Următorul Proiect de hotărâre este cel privind modificarea HCL Oșorhei
nr.126 din 28 septembrie 2021 în sensul modificării denumirii obiectivului de
investiții.
Asupra proiectului a avut loc dezbateri generale pe articole, consilierii locali
nu au formulat amendamente de fond sau de forma asupra acestuia.
Se prezintă avizul comisiei de specialitate după care 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. 139
privind modificarea HCL Oșorhei nr.126 din 28 septembrie 2021 în sensul modificării
denumirii obiectivului de investiții., care face parte integrată din prezentul procesverbal.
Se trece la punctul nr. 7 al Ordinii de zi, și anume, Proiect de hotărâre privind
aprobarea modificărilor tehnice și financiare pentru obiectivul „MODERNIZARE
DRUMURI ÎN COMUNA OȘORHEI, JUDEȚUL BIHOR”.
Inițiatorul proiectului este dl. Primar, Gligor Ioan, nu sunt obiecții.
Asupra proiectului a avut loc dezbateri generale pe articole, consilierii locali
nu au formulat amendamente de fond sau de forma asupra acestuia.
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. 140
privind aprobarea modificărilor tehnice și financiare pentru obiectivul
„MODERNIZARE DRUMURI ÎN COMUNA OȘORHEI, JUDEȚUL BIHOR”, care face
parte integrată din prezentul proces- verbal.
Următorul proiect de hotărâre analizat în cadrul ședinței de azi este cel privind
aprobarea încheierii unui Protocol de colaborare între U.A.T. Județul Bihor și U.A.T.
Municipiul Oradea, U.A.T. Comuna Sânmartin, U.A.T. Comuna Nojorid și U.A.T.
Comuna Oșorhei, pentru realizarea obiectivului de investiții : „Inelul rutier
metropolitan Oradea 2021”.
Se menționează Avizul favorabil al Comisiei, nu sunt obiecții.
Asupra proiectului a avut loc dezbateri generale pe articole, consilierii locali
nu au formulat amendamente de fond sau de forma asupra acestuia.
Proiectul este supus la vot, fiind votat cu 15 voturi „pentru” din totalul de 15,
cu 0 voturi împotrivă, 0 abțineri, Consiliul local al comunei Oșorhei adoptând
Hotărârea nr. 141 privind aprobarea încheierii unui Protocol de colaborare între
U.A.T. Județul Bihor și U.A.T. Municipiul Oradea, U.A.T. Comuna Sânmartin, U.A.T.
Comuna Nojorid și U.A.T. Comuna Oșorhei, pentru realizarea obiectivului de
investiții: „Inelul rutier metropolitan Oradea 2021”, care face parte integrantă din
prezentul proces- verbal.
La punctul nr. 9 al Ordinii de zi a ședinței de azi, este analizat proiectul de
hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Oșorhei.
Se menționează avizul favorabil al comisiei de specialitate.
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Asupra proiectului a avut loc dezbateri generale pe articole, consilierii locali
nu au formulat amendamente de fond sau de forma asupra acestuia.
Proiectul este supus la vot fiind votat cu 15 voturi „pentru” din totalul de 15, cu
0 voturi împotrivă, 0 abțineri, Consiliul local al comunei Oșorhei adoptând Hotărârea
nr.142 privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Oșorhei, care face
parte integrantă din prezentul proces- verbal.
Următorul proiect de hotărâre supus aprobării în cadrul ședinței de azi este cel
privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu suprafaţa
de 9.753 mp reprezentând teren cu constructie, situat în Com. Osorhei - sat
Felcheriu.
Inițiatorul proiectului de hotărâre este dl. Ioan Gligor, primar al comunei
Oșorhei. Dânsul expune motivele inițierii acestui proiect de hotărâre conform
materialelor prezentate.
Asupra proiectului au avut loc dezbateri generale pe articole, consilierii locali
nu au formulat amendamente de fond sau de forma asupra acestuia.
Proiectul este supus la vot fiind votat cu 15 voturi „pentru” din totalul de 15, cu 0
voturi împotrivă, 0 abțineri, Consiliul local al comunei Oșorhei adoptând Hotărârea
nr.143 privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului, cu
suprafaţa de 9.753 mp reprezentând teren cu constructie, situat în Com. Osorhei sat Felcheriu, care face parte integrantă din prezentul proces- verbal.
Următorul proiect de hotărâre supus aprobării în cadrul ședinței ordinare a
Consiliului Local al comunei Oșorhei este cel privind aprobarea aprobarea înscrierii
în evidenţele de Publicitate Imobiliară prin deschiderea a trei noi coli de Carte
Funciară, pentru numerele cadastrale 62595, 62596 şi 62597 - Osorhei, rezultate din
dezmembrarea nr. cadastral 61119 – Osorhei.
Sunt prezentate documentele care însoțesc acest proiect de hotărâre.
Asupra proiectului a avut loc dezbateri generale pe articole, consilierii locali nu
au formulat amendamente de fond sau de forma asupra acestuia.
Proiectul este supus la vot fiind votat cu 15 voturi „pentru” din totalul de 15, cu 0
voturi împotrivă, 0 abțineri, Consiliul local al comunei Oșorhei adoptând Hotărârea
nr.144 privind aprobarea înscrierii în evidenţele de Publicitate Imobiliară prin
deschiderea a trei noi coli de Carte Funciară, pentru numerele cadastrale 62595,
62596 şi 62597 - Osorhei, rezultate din dezmembrarea nr. cadastral 61119 –
Osorhei, care face parte integrantă din prezentul proces- verbal.
Următorul proiect de pe Ordinea de zi este cel privind privind aprobarea
cererii de finanţare prin Programul naţional de investiţii "Anghel Saligny" şi a
devizului general estimativ al obiectivului de investiție „Modernizare infrastructură
rutieră în localitățile Cheriu și Felcheriu, comuna Osorhei, județul Bihor”.
Se prezintă avizul comisiei de specialitate, nu sunt obiecții.
Proiectul este supus la vot fiind votat cu 15 voturi „pentru” din totalul de 15, cu
0 voturi împotrivă, 0 abțineri, Consiliul local al comunei Oșorhei adoptând Hotărârea
nr.145 privind aprobarea cererii de finanţare prin Programul naţional de investiţii
"Anghel Saligny" şi a devizului general estimativ al obiectivului de investiție
„Modernizare infrastructură rutieră în localitățile Cheriu și Felcheriu, comuna
Osorhei, județul Bihor”, care face parte integrantă din prezentul proces- verbal.
Se trece la analizarea Proiectului de hotărâre pentru modificarea HCL Oșorhei
nr.122 din 28 septembrie 2021 în sensul modificării valorii contribuției proprii pentru
proiectele depuse în cadrul «Programului privind creșterea eficienței energetice și
gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice», implementat de Ministerul
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Mediului, Apelor și Pădurilor prin Administrația Fondului de Mediu. Asupra proiectului
a avut loc dezbateri generale pe articole, consilierii locali nu au formulat
amendamente de fond sau de forma asupra acestuia.
Proiectul este supus la vot fiind votat cu 15 voturi „pentru” din totalul de 15, cu 0
voturi împotrivă, 0 abțineri, Consiliul local al comunei Oșorhei adoptând Hotărârea
nr.146,pentru modificarea HCL Oșorhei nr.122 din 28 septembrie 2021 în sensul
modificării valorii contribuției proprii pentru proiectele depuse în cadrul «Programului
privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile
publice», implementat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor prin Administrația
Fondului de Mediu, care face parte integrantă din prezentul rpoces-verbal.
Datorită faptului că nu mai sunt alte cereri sau lucruri de discutat, președintele
de ședință declară închisă ședința Consiliului Local al comunei Oșorhei din data de
20 octombrie 2021.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
KOVACS BENI
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI OȘORHEI
MORAR MEDA
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