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
21 decembrie 2021
Întrunit în ședință ordinară la convocarea Primarului comunei Oșorhei,
prin Dispoziția nr. 263 din 15 decembrie 2021,
respectiv prin Convocatorul transmis sub nr. Nr. 23264/15.12.2021
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.
Se prezintă Ordinea de zi a ședinței ordinare de azi, după care, președintele
de ședință anunță faptul că aceasta va fi supusă aprobării membrilor Consiliului local
Oșorhei, astfel:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Ordinii de zi a ședintei ordinare a
Consiliului Local Oșorhei din 21 decembrie 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 24 noiembrie 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 alegerea Președintelui de ședință pentru lunile
ianuarie – februarie – martie 2022.
- Inițiator: Primarul comunei Oșorhei
- Compartiment de resort: Compartiment Juridic
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4.

5.

6.

7.

8.

COMISIA NR. 2 – PENTRU ACTIVITĂȚI SOCIAL CULTURALE, CULTE,
ÎNVĂȚĂMÂNT, SĂNĂTATE ȘI FAMILIE
Proiect de hotărâre privind aprobarea volumului de masă lemnoasă care se
recoltează în anul 2021 cuprins în A.P.V. nr.2100153302570 (nr.18079), 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: Birou financiar - contabil
- COMISIA NR.1 - PENTRU AGRICULTURĂ - ACTIVITĂȚI ECONOMICO –
FINANCIARE – AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI URBANISM, PROTECȚIA
MEDIULUI ȘI TURISM
Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli
aferent anului 2022, prezentat de către Ocolul Silvic Oradea pentru
administrarea fondului forestier al comunei Oșorhei.
- Inițiator: Primarul comunei Oșorhei
- Compartiment de resort: Birou financiar contabil și resurse umane
- COMISIA NR.1 - PENTRU AGRICULTURĂ - ACTIVITĂȚI ECONOMICO –
FINANCIARE – AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI URBANISM, PROTECȚIA
MEDIULUI ȘI TURISM
Proiect de hotărâre privind acordarea unei diplome şi a unui premiu de
fidelitate în sumă de 500 RON, familiilor care au împlinit 50 de ani de
convieţuire neîntreruptă şi au domiciliul stabil în comuna Oșorhei.
- Inițiator: Primarul comunei Oșorhei
- Compartiment de resort: Compartiement stare civilă
- COMISIA NR. 2 – PENTRU ACTIVITĂȚI SOCIAL CULTURALE, CULTE,
ÎNVĂȚĂMÂNT, SĂNĂTATE ȘI FAMILIE
Proiect de hotărâre privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor, din
cadrul familiei ocupaționale „Administrație”, utilizate în cadrul Aparatului de
specialitate al Primarului comunei Oșorhei pentru anul 2022.
- Inițiator: Primarul comunei Oșorhei
- Compartiment de resort: Compartiment Resurse umane
- COMISIA NR.1 - PENTRU AGRICULTURĂ - ACTIVITĂȚI ECONOMICO –
FINANCIARE – AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI URBANISM, PROTECȚIA
MEDIULUI ȘI TURISM
Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei anuale de achiziții publice
a comunei Oșorhei pentru anul 2022.
- 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 acordarea gratuității transportului pe
mijloacele de transport în comun pentru persoanele vârstnice și
pensionarii din comuna Oșorhei, jud. Bihor.
- Inițiator: Primarul comunei Oșorhei
- Compartiment de resort: Administrator Public
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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 al
imobilului si avizarea documentatiei cadastrale, in suprafata de 134,1682
ha, avand numerele topografice conf tabel anexat, constituirea unui nou
numar cadastral cu aceasta suprafata reprezentand Izlaz Comunal aflat
in proprietatea privata a comunei Osorhei si administrarea consiliului
local 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
11. Proiect de hotărâre privind actualizarea datelor din CF nr.57130 Oșorhei,
având nr.cad.1753 Fughiu, cu suprafața de 740 mp, notarea construcțiilor
în CF, reprezentând teren în intravilan cu construcții și trecerea în
domeniul privat al 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
12. Proiect de hotărâre privind modificarea prevederilor art.1 din Hotărârea
Consiliului Local Oșorhei nr.159 din 24 noiembrie 2021.
- 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
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între
Comuna Oșorhei și Parohia "Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil" - sat
Fughiu în vederea realizarii si implementarii proiectului ”Construire și
dotare anexă socială pentru Parohia "Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil",
sat. Fughiu, 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
14. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului garanției contractelor
de concesiune și de închiriere de bunuri proprietate publică și privată a
comunei Oșorhei.
- 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
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15. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a
unui teren aparținând domeniului privat al comunei Oșorhei, situat în
intravilanul localității Oșorhei, în suprafață de 3.490 mp, având nr. cad.
60889, înscris în CF nr. 60889 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
16. 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, omise de la inventariere, executate și
finalizate de către terți pe domeniul public al comunei 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
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru
anul 2022 în 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
18. 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 AGRICULTURĂ - ACTIVITĂȚI ECONOMICO –
FINANCIARE – AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI URBANISM, PROTECȚIA
MEDIULUI ȘI TURISM
19. DIVERSE/CERERI/INFORMĂRI
Asupra proiectului privind Ordinea de zi 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
nr. 166 privind aprobarea Ordinii de zi a ședintei ordinare a Consiliului Local Oșorhei
din 21 decembrie 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 24 noiembrie 2021.
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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, 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. 167 privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului local al comunei Oșorhei din data de 24
noiembrie 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
alegerea Președintelui de ședință pentru lunile ianuarie – februarie – martie 2022.
Dl. Kovacs Beni îl propune pe dl. Dumitreanu Mihnea-Andrei.
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 nr. 2, proiectul este
votat cu 14 voturi „pentru” din totalul de 15, cu 0 voturi împotrivă, 1 abținere din
partea dl. consilier Dumitreanu Mihnea-Andrei, Consiliul local al comunei Oșorhei
adoptând Hotărârea nr. 168 privind alegerea Președintelui de ședință pentru lunile
ianuarie – februarie – martie 2022, care face parte integrată din prezentul procesverbal.
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.
2100153302570 (nr.18079), din fondul forestier proprietate publică a comunei
Oșorhei și aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase aferente anului de
producție 2021.
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. 169 privind
aprobarea volumului de masă lemnoasă care se recoltează în anul 2021 cuprins în
A.P.V. nr.2100153302570 (nr.18079), din fondul forestier proprietate publică a
comunei Oșorhei și aprobarea modului de valorificare a masei lemnoase aferente
anului de producție 2021, care face parte integrantă din prezentul proces- verbal.
Urmează dezbaterii punctul nr. 5 al Ordinii de zi, Proiect de hotărâre privind
aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2022, prezentat de către
Ocolul Silvic Oradea pentru administrarea fondului forestier al comunei Oșorhei.
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. 170
privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2022, prezentat de
către Ocolul Silvic Oradea pentru administrarea fondului forestier al comunei
Oșorhei.
Următorul proiect de hotărâre luat în dezbatere este cel privind acordarea
unei diplome şi a unui premiu de fidelitate în sumă de 500 RON, familiilor care au
împlinit 50 de ani de convieţuire neîntreruptă şi au domiciliul stabil în comuna
Oșorhei.
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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.
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. 171
privind acordarea unei diplome şi a unui premiu de fidelitate în sumă de 500 RON,
familiilor care au împlinit 50 de ani de convieţuire neîntreruptă şi au domiciliul stabil
în comuna Oșorhei, care face parte integrată din prezentul proces- verbal.
Se trece la punctul nr. 7 al Ordinii de zi, și anume, Proiect de hotărâre privind
aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor, din cadrul familiei ocupaționale
„Administrație”, utilizate în cadrul Aparatului de specialitate al Primarului comunei
Oșorhei pentru anul 2022.
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 11 voturi „pentru” din totalul de 15, cu 0 voturi
împotrivă, 4 abțineri din partea d-lor. consilieri, Negruț Vasile, Jurgiu Tudor, Seica
Adrian și Biriș Nicolae, Consiliul local al comunei Oșorhei adoptând Hotărârea nr.
172 privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor, din cadrul familiei
ocupaționale „Administrație”, utilizate în cadrul Aparatului de specialitate al
Primarului comunei Oșorhei pentru anul 2022, care face parte integrată din prezentul
proces- verbal.
Următorul proiect de hotărâre analizat în cadrul ședinței de azi este cel privind
aprobarea Strategiei anuale de achiziții publice a comunei Oșorhei pentru anul 2022.
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 11 voturi „pentru” din totalul de 15,
cu 0 voturi împotrivă, 4 abțineri din partea d-lor. consilieri, Negruț Vasile, Jurgiu
Tudor, Seica Adrian și Biriș Nicolae, Consiliul local al comunei Oșorhei adoptând
Hotărârea nr. 173 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziții publice a comunei
Oșorhei pentru anul 2022, 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 acordarea gratuității transportului pe mijloacele de transport în
comun pentru persoanele vârstnice și pensionarii din comuna Oșorhei, jud. Bihor.
Se menționează avizul favorabil al comisiei de specialitate.
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. 174 privind acordarea gratuității transportului pe mijloacele de transport în comun
pentru persoanele vârstnice și pensionarii din comuna Oșorhei, jud. Bihor.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 al imobilului si avizarea
documentatiei cadastrale, in suprafata de 134,1682 ha, avand numerele topografice
conf tabel anexat, constituirea unui nou numar cadastral cu aceasta suprafata
reprezentand Izlaz Comunal aflat in proprietatea privata a comunei Osorhei si
administrarea Consiliului local Osorhei.
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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.175 privind aprobarea planului de amplasament al imobilului si avizarea
documentatiei cadastrale, in suprafata de 134,1682 ha, avand numerele topografice
conf tabel anexat, constituirea unui nou număr cadastral cu aceasta suprafata
reprezentand Izlaz Comunal aflat in proprietatea privata a comunei Osorhei si
administrarea consiliului local Osorhei, 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 actualizarea datelor din CF
nr.57130 Oșorhei, având nr.cad.1753 Fughiu, cu suprafața de 740 mp, notarea
construcțiilor în CF, reprezentând teren în intravilan cu construcții și trecerea în
domeniul privat al comunei Oșorhei.
Sunt prezentate documentele care însoțesc acest proiect de hotărâre.
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.176 privind actualizarea datelor din CF nr.57130 Oșorhei, având nr.cad.1753
Fughiu, cu suprafața de 740 mp, notarea construcțiilor în CF, reprezentând teren în
intravilan cu construcții și trecerea în domeniul privat al comunei Oșorhei, care face
parte integrantă din prezentul proces- verbal.
Următorul proiect de pe Ordinea de zi este cel privind modificarea prevederilor
art.1 din Hotărârea Consiliului Local Oșorhei nr.159 din 24 noiembrie 2021.
Se prezintă avizul comisiei de specialitate, nu sunt obiecții.
Proiectul este supus la vot fiind votat cu 13 voturi „pentru” din totalul de 15, cu
0 voturi împotrivă, 2 abțineri din partea d-lor. consilieri Negruț Vasile și Chiș Pavel,
Consiliul local al comunei Oșorhei adoptând Hotărârea nr.177 privind modificarea
prevederilor art.1 din Hotărârea Consiliului Local Oșorhei nr.159 din 24 noiembrie
2021, care face parte integrantă din prezentul proces- verbal.
Se trece la analizarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Protocolului
de colaborare între Comuna Oșorhei și Parohia "Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil" sat Fughiu în vederea realizarii si implementarii proiectului ”Construire și dotare
anexă socială pentru Parohia "Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil", sat. Fughiu,
comuna Oșorhei, județul Bihor.
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 13 voturi „pentru” din totalul de 15, cu
0 voturi împotrivă, 2 abțineri din partea d-lor. consilieri Negruț Vasile și Jurgiu Tudor,
Consiliul local al comunei Oșorhei adoptând Hotărârea nr.178 privind aprobarea
Protocolului de colaborare între Comuna Oșorhei și Parohia "Sfinții Arhangheli Mihail
și Gavriil" - sat Fughiu în vederea realizarii si implementarii proiectului ”Construire și
dotare anexă socială pentru Parohia "Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil", sat. Fughiu,
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comuna Oșorhei, județul Bihor, care face parte integrantă din prezentul procesverbal.
Urmează dezbaterii punctul nr. 14 al Ordinii de zi, și anume, Proiect de
hotărâre privind stabilirea cuantumului garanției contractelor de concesiune și de
închiriere de bunuri proprietate publică și privată a comunei Oșorhei.
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. 179
privind stabilirea cuantumului garanției contractelor de concesiune și de închiriere de
bunuri proprietate publică și privată a comunei Oșorhei, care face parte integrată din
prezentul proces- verbal.
Se trece la analizarea punctului 15 de pe Ordinea de zi, anume a Proiectului
de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unui teren aparținând
domeniului privat al comunei Oșorhei, situat în intravilanul localității Oșorhei, în
suprafață de 3.490 mp, având nr. cad. 60889, înscris în CF nr. 60889 Oșorhei, a
caietului de sarcini și stabilirea prețului de pornire a licitației.
Inițiatorul acestui proiect de hotărâre este Primarul comunei Oșorhei, dl.
Gligor Ioan.
Asupra proiectului au avut loc dezbateri generale pe articole, consilierii locali
nu au formulat amendamente de fond sau de forma asupra acestuia, este menționat
avizul comisiei de specialitate.
Proiectul este supus la vot fiind votat cu 11 voturi „pentru” din totalul de 15, cu
3 voturi împotrivă din partea d-lor. consilieri Negruț Vasile, Seica Adrian și Biriș
Nicolae, 1 abținere din partea dl. Jurgiu Tudor, Consiliul local al comunei Oșorhei
adoptând Hotărârea nr.180 privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unui
teren aparținând domeniului privat al comunei Oșorhei, situat în intravilanul localității
Oșorhei, în suprafață de 3.490 mp, având nr. cad. 60889, înscris în CF nr. 60889
Oșorhei, a caietului de sarcini și stabilirea prețului de pornire a licitației, care face
parte integrantă din prezentul proces-verbal.
Următorul proiect de pe Ordinea de zi este cel privind trecerea în domeniul
public al comunei Oșorhei a unor bunuri rezultate din investiții în infrastructura de
alimentare cu apă și canalizare, omise de la inventariere, executate și finalizate de
către terți pe domeniul public al comunei Oșorhei.
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.181 privind trecerea în domeniul public al comunei Oșorhei a unor bunuri
rezultate din investiții în infrastructura de alimentare cu apă și canalizare, omise de
la inventariere, executate și finalizate de către terți pe domeniul public al comunei
Oșorhei, care face parte integrantă din prezentul proces- verbal.
Se procedează la analizarea și dezbaterea următorului proiect de hotărâre,
analizat în cadrul ședinței, cel privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru
anul 2022 în comuna Oșorhei.
Inițiatorul acestui proiect de hotărâre este Primarul comunei Oșorhei, dl.
Gligor Ioan.
Cu privire la acest proiect de hotărâre s-a depus, în data de 20 decembrie
2021, două amendamente de către dl. consilier Negruț Vasile.
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Se menționează Avizul favorabil adoptării proiectului în forma sa inițială, aviz
emis de către Comisia de specialitate nr. 1 care a respins cele două amendamente
aduse prezentului proiect.
Cele două amendamente sunt respinse de către membrii Consiliului local
prezenți cu: 4 voturi pentru aprobarea lor și 11 împotrivă.
Proiectul este supus la vot, fiind votat în forma sa inițială cu 11 voturi „pentru”
din totalul de 15, cu 4 voturi împotrivă din partea d-lor. consilieri, Negruț Vasile,
Jurgiu Tudor, Seica Adrian și Biriș Nicolae, 0 abțineri, Consiliul local al comunei
Oșorhei adoptând Hotărârea nr. 182 privind aprobarea impozitelor și taxelor locale
pentru anul 2022 în comuna Oșorhei, care face parte integrantă din prezentul
proces- verbal.
Se trece la dezbaterea ultimului punct al Ordinii de zi, anume: Proiectului de
hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Oșorhei.
Inițiatorul acestui proiect de hotărâre este Primarul comunei Oșorhei, dl.
Gligor Ioan care explică necesitatea efectuării acestei rectificări.
Asupra proiectului au avut loc dezbateri generale pe articole, consilierii locali
nu au formulat amendamente de fond sau de forma asupra acestuia, este menționat
avizul comisiei de specialitate.
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.183 privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Oșorhei, care face
parte integrantă din prezentul proces-verbal.
La punctul DIVERSE/CERERI/INFORMĂRI dl. consilier Negruț Vasile
propune amplasarea unui stâlp și a unui corp de iluminat la izvorul din localitatea
Cheriu, domnul primar explică faptul că, în acest loc, va fi amplasat un corp de
iluminat deoarece există un proiect în acest sens.
De asemenea dl. consilier Negruț Vasile susține faptul că, în localitățile din
comună, trebuie să se desfunde șanțurile care sunt înfundate și întreținute drumurile
pietruite.
Dl. consilier Biriș Nicolae susține faptul că trebuie amenajat drumul de la
izvorul din localitatea Alparea.
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
21 decembrie 2021.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
KOVACS BENI
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI OȘORHEI
MORAR MEDA
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