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

Anexa la HCL Oșorhei nr. 96/22.07.2021

PROCES-VERBAL
AL ȘEDINȚEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI OȘORHEI
DIN DATA DE
24 iunie 2021
Întrunit în ședință ordinară la convocarea Primarului comunei Oșorhei,
prin Dispoziția nr. 137 din 18 iunie 2021,
respectiv prin Convocatorul transmis sub nr. 12783/18.06.2021
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 12 consilieri, dl. consilier
Biriș Nicolae este absent nemotivat, fiind motivați domnii consilieri Burlea Cristian și
Agoston Sandor.
Dl. Primar Ioan Gligor propune suplimentarea Ordinii de zi cu următoarele
proiecte de hotărâre:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Ordinii de zi a ședintei ordinare a
Consiliului Local Oșorhei din 24 iunie 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 27 mai 2021.
Inițiator: Primarul comunei Oșorhei
- Compartiment de resort: Compartiment Juridic
- COMISIA NR. 3 - PENTRU PROTECȚIE SOCIALĂ, PROTECȚIA
COPILULUI, JURIDICĂ ȘI DE DISCIPLINĂ
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3. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile
iulie – august – septembrie 2021
Inițiator: Primarul comunei Oșorhei
- Compartiment de resort: Compartiment Juridic
- COMISIA NR. 2 – PENTRU ACTIVITĂȚI SOCIAL CULTURALE, CULTE,
ÎNVĂȚĂMÂNT, SĂNĂTATE ȘI FAMILIE
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului legitimației pentru aleșii locali și a
modelului semnului distinctiv al calității acestora.
Inițiator: Primarul comunei Oșorhei

-

Compartiment de resort: Compartiment Juridic
COMISIA NR. 2 – PENTRU ACTIVITĂȚI SOCIAL CULTURALE, CULTE,
ÎNVĂȚĂMÂNT, SĂNĂTATE ȘI FAMILIE

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea transformării unei funcții publice de
execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei
Oșorhei.
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
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de prioritate pentru repartizarea
locuințelor construite prin Programul „Locuințe sociale pentru comunitățile de
romi”

Inițiator: Primarul comunei Oșorhei
- Compartiment de resort: Administrator aPublic
- COMISIA NR. 2 – PENTRU ACTIVITĂȚI SOCIAL CULTURALE, CULTE,
ÎNVĂȚĂMÂNT, SĂNĂTATE ȘI FAMILIE
7. Proiect de hotărâre privind stabilirea Graficului – calendar de lucru al Comisiei
Tehnice de analiză și soluționare a cererilor de repartizare a locuințelor
pentru romi, construite prin ANL – sesiunea a – II- a.
Inițiator: Primarul comunei Oșorhei
- Compartiment de resort: Compartiment Administrator Public
- COMISIA NR. 2 – PENTRU ACTIVITĂȚI SOCIAL CULTURALE, CULTE,
ÎNVĂȚĂMÂNT, SĂNĂTATE ȘI FAMILIE
8. 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 411 mp, având nr.cad. 61799,
înscris în CF nr.61799 Oșorhei, a Caietului de sarcini și stabilirea prețului
de pornire a licitației.
Inițiator: Primarul comunei Oșorhei
- Compartiment de resort: Birou financiar – contabil.
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-

COMISIA NR.1 - PENTRU AGRICULTURĂ - ACTIVITĂȚI ECONOMICO –
FINANCIARE – AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI URBANISM, PROTECȚIA
MEDIULUI ȘI TURISM

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unui
teren aparținând domeniului privat al comunei Oșorhei, situat în intravilanul
localității Fughiu, în suprafață de 1975 mp, având nr.cad.62217 mp, înscris
în CF NR.62217 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
10. 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 270 mp, având nr.cad.62230 mp, înscris în
CF NR.62230 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
11. 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
12. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al
comunei Oșorhei, a clădirii situate în localitatea Oșorhei, având nr. cadastral 55475C1 Oșorhei.
Inițiator: Primarul comunei Oșorhei
- Compartiment de resort: Compartimentul juridic.
- COMISIA NR.1 - PENTRU AGRICULTURĂ - ACTIVITĂȚI ECONOMICO –
FINANCIARE – AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI URBANISM, PROTECȚIA
MEDIULUI ȘI TURISM
13. 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.
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Proiectul de hotărâre este aprobat cu 12 voturi „pentru” din totalul de 15, 0
voturi împotrivă și 0 abțineri, Consiliul Local al comunei Oșorhei adoptând Hotărârea
nr. 86, privind aprobarea Ordinii de zi a ședintei ordinare a Consiliului Local Oșorhei
din data de 24 iunie 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 27 mai 2021.
Nu sunt obiecții cu privire la acest proiect, se supune la vot, proiectul fiind
votat cu 12 voturi „pentru” din totalul de 15, cu 0 voturi împotrivă, 0 abțineri, Consiliul
local al comunei Oșorhei adoptând Hotărârea nr. 87 privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului local al comunei Oșorhei din data de 27 mai
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 poentru lunile iulie – august – septembie
2021.
Actualul președinte de ședință dl. Onița Gheorghe îl propune pe dl. Consilier
Curta Daniel Marian
Se prezintă avizul favorabil al comisiei de specialitate, proiectul este votat cu
11 voturi „pentru” din totalul de 15, cu 0 voturi împotrivă, o abținere, Consiliul local al
comunei Oșorhei adoptând Hotărârea nr. 88 privind alegerea președintelui de
ședință pentru lunile iulie – august – septembrie 2021, care face parte integrată din
prezentul proces- verbal.
Se trece la punctul nr. 4 al Ordinii de zi, Proiect de hotărâre privind aprobarea
modelului legitimației pentru aleșii locali și a modelului distictiv al calității acestora.
Se prezintă avizul din partea comisiilor de specialitate, nu sunt obiecții,
proiectul este votat cu 12 voturi „pentru” din totalul de 15, cu 0 voturi împotrivă, 0
abțineri, Consiliul local al comunei Oșorhei adoptând Hotărârea nr. 89 privind
aprobarea modelului legitimației pentru aleșii locali și a modelului distictiv al calității
acestora, 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 transformării unei funcții publice de execuție vacante din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Oșorhei.
Se prezintă avizul din partea comisiilor de specialitate, nu sunt obiecții,
proiectul este votat cu 12 voturi „pentru” din totalul de 15, cu 0 voturi împotrivă, 0
abțineri, Consiliul local al comunei Oșorhei adoptând Hotărârea nr.90, privind
aprobarea transformării unei funcții publice de execuție vacante din cadrul aparatului
de specialitate al Primarului comunei Oșorhei, care face parte integrantă din
prezentul proces – verbal.
Următorul Proiect de hotărâre este cel privind aprobarea listei de prioritate
pentru repartizarea locuințelor construite prin Programul „Locuințe sociale pentru
comunitățile de romi”
Se prezintă avizele comisiilor de specialitate după care se supune la vot.
Proiectul este votat cu 11 voturi „pentru” din totalul de 15, cu 0 voturi împotrivă, o
abținere, (consilier - Giurgiu Tudor), Consiliul local al comunei Oșorhei adoptând
Hotărârea nr. 91 privind privind aprobarea listei de prioritate pentru repartizarea
locuințelor construite prin Programul „Locuințe sociale pentru comunitățile de romi”,
care face parte integrată din prezentul proces- verbal.
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Se trece la punctul nr. 6 al Ordinii de zi, și anume, Proiect de hotărâre privind
stabilirea și aprobarea Graficului – calendar de lucru al Comisiei Tehnice de analiză
și soluționare a cererilor de repartizare a locuințelor pentru romi, construite prin ANL,
sesiunea a II -a.
Inițiatorul proiectului este dl. Primar Gligor Ioan, nu sunt obiecții.
Proiectul este votat cu 12 voturi „pentru” din totalul de 15, cu 0 voturi
împotrivă, 0 abțineri, Consiliul local al comunei Oșorhei adoptând Hotărârea nr. 92,
privind privind stabilirea și aprobarea Graficului – calendar de lucru al Comisiei
Tehnice de analiză și soluționare a cererilor de repartizare a locuințelor pentru romi,
construite prin ANL, sesiunea a II -a. , care face parte integrată din prezentul procesverbal.
Cu acordul membrilor prezenți Proiectele de hotărâre înscrise la punctele 8,
9, 10 se amână până la ședința următoare, cu mențiunea din partea consilierului
Negruț Vasile de a fi stabilit prețul pe m2.
Membrii Consiliului Local sunt dee acord în unanimitate.
Următorul proiect de hotărâre analizat în cadrul ședinței de azi este cel privind
rectificarea Bugetului Local al comunei Oșorhei.
Se menționează Avizul favorabil al Comisiei, nu sunt obiecții.
Proiectul este supus la vot, fiind votat cu 12 voturi „pentru” din totalul de 15,
cu 0 voturi împotrivă, 0 abțineri, Consiliul local al comunei Oșorhei adoptând
Hotărârea nr. 93, privind rectificarea Bugetului Local al comunei Oșorhei, care face
parte integrantă din prezentul proces- verbal.
Ultimul proiect de hotărâre supus dezbaterii este cel privind trecerea din
domeniul public în domeniul privat al comunei Oșorhei a clădirii situate în localitatea
Oșorhei având nr.cadastral 55475 – C1 Oșorhei
Se menționează avizul favorabil al comisiei de specialitate.
Proiectul este supus la vot fiind votat cu 10 voturi „pentru” din totalul de 15, cu
0 voturi împotrivă, 2 abțineri, ( consilierii USR – Negruț Vasile și Giurgiu Tudor),
Consiliul local al comunei Oșorhei adoptând Hotărârea nr. 94, privind trecerea din
domeniul public în domeniul privat al comunei Oșorhei a clădirii situate în localitatea
Oșorhei având nr.cadastral 55475 – C1 Oșorhei, care face parte integrantă din
prezentul proces- verbal.
Președintele de ședință declară închisă ședința Consiliului Local al comunei
Oșorhei din data de 24 iunie 2021.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
ONIȚA GHEORGHE
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI OȘORHEI
MORAR MEDA
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