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
24 NOIEMBRIE 2021
Întrunit în ședință ordinară la convocarea Primarului comunei Oșorhei,
prin Dispoziția nr. 247 din 18 noiembrie 2021,
respectiv prin Convocatorul transmis sub nr. Nr. 21879/18.11.2021
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 indicatorilor tehnico-economici
cât și participarea la „Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu
efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru
vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic:
stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități” pentru
proiectul: „STATII DE REINCARCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE
IN COMUNA OȘORHEI, JUDETUL BIHOR„
Inițiator: Primarul comunei Oșorhei
- Compartiment de resort: Compartiment 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 24 noiembrie 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
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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 20 octombrie 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 procesului - verbal al ședintei
extraordinare convocată de îndată a Consiliului Local Oșorhei din data
de 04 noiembrie 2021.
Inițiator: Primarul comunei Oșorhei
- Compartiment de resort: Compartiment Juridic
- COMISIA NR. 3 - PENTRU PROTECȚIE SOCIALĂ, PROTECȚIA
COPILULUI, JURIDICĂ ȘI DE DISCIPLINĂ
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de investiții pentru anul
2021, rectificat, pentru serviciul de apă și canalizare al 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
5. Proiect de hotărâre privind stabilirea procentului indemnizației
consilierilor locali pentru participarea la ședințele Consiliului Local
Oșorhei.
Inițiator: Primarul comunei Oșorhei
- Compartiment de resort: Biroul financiar contabil și resurse umane
- COMISIA NR.1 - PENTRU AGRICULTURĂ - ACTIVITĂȚI ECONOMICO –
FINANCIARE – AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI URBANISM, PROTECȚIA
MEDIULUI ȘI TURISM
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Anual de acțiuni și lucrări
de interes local la nivelul comunei Oșorhei, care va fi executat cu
beneficiarii Legii nr.416/2001, în anul 2022.
Inițiator: Primarul comunei Oșorhei
- Compartiment de resort: Administrator Public
- COMISIA NR. 2 – PENTRU ACTIVITĂȚI SOCIAL CULTURALE, CULTE,
ÎNVĂȚĂMÂNT, SĂNĂTATE ȘI FAMILIE
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației „P.U.Z. – Parcelare
teren pentru construire locuințe” comuna Oșorhei, sat Oșorhei, nr.
cadastral 59033, jud. Bihor.
Inițiator: Primarul comunei Oșorhei
- Compartiment de resort: Compartiment Urbanism și amenajarea teritoriului
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COMISIA NR.1 - PENTRU AGRICULTURĂ - ACTIVITĂȚI ECONOMICO –
FINANCIARE – AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI URBANISM, PROTECȚIA
MEDIULUI ȘI TURISM
8. Proiect de hotărâre privind actualizarea inventarului bunurilor din
domeniul public al comunei Oșorhei ca urmare a finalizării lucrărilor
aferente obiectivului de investiții „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
9. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL 55 din 22 aprilie 2021 privind
predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației
prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.” S.A., a amplasamentului și
asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții
Proiect tip – Construire „Sală de sport tribună 180 locuri” din comuna
Oșorhei strada 316 nr.4, 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
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii 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: Administrator Public
- COMISIA NR.1 - PENTRU AGRICULTURĂ - ACTIVITĂȚI ECONOMICO –
FINANCIARE – AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI URBANISM, PROTECȚIA
MEDIULUI ȘI TURISM
11. Proiect de hotărâre pentru acceptarea Ofertei de donație
nr.4035/01.11.2021, cu privire la nr. Cad.62565 în suprafață totală de 3165
mp, cu destinația drum public.
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 pentru acceptarea Ofertei de donație
nr.1508/10.11.2021, cu privire la nr. Cad.61346 în suprafață totală de 520
mp, cu destinația drum public.
Inițiator: Primarul comunei Oșorhei
- Compartiment de resort: Compartiment Agricol
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COMISIA NR.1 - PENTRU AGRICULTURĂ - ACTIVITĂȚI ECONOMICO –
FINANCIARE – AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI URBANISM, PROTECȚIA
MEDIULUI ȘI TURISM
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii nr.cad. 61069 (461 mp),
nr.cad.61845 (641 mp) și nr.cad.62611 (1326 mp), reprezentând drum
public.
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
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament și
delimitare a imobilului cu suprafața de 5847 mp, reprezentând teren cu
destinația de „drum public”, situate în comuna Oșorhei, sat. Fughiu.
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
15. 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
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de acordare a
înlesnirilor la plată pentru obligațiile fiscale restante datorate 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
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
cât și participarea la „Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu
efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru
vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic:
stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități” pentru
proiectul: „STATII DE REINCARCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE
IN COMUNA OȘORHEI, JUDETUL BIHOR„
Inițiator: Primarul comunei Oșorhei
- Compartiment de resort: Compartiment Administrator Public
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COMISIA NR.1 - PENTRU AGRICULTURĂ - ACTIVITĂȚI ECONOMICO –
FINANCIARE – AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI URBANISM, PROTECȚIA
MEDIULUI ȘI TURISM
18. .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. 149 privind aprobarea Ordinii de zi a ședintei ordinare a Consiliului Local Oșorhei
din 24 noiembrie 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 20 octombrie 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. 150 privind aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului local al comunei Oșorhei din data de 20
octombrie 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 procesului - verbal al ședintei extraordinare convocată de îndată a
Consiliului Local Oșorhei din data de 04 noiembrie 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 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. 151 privind aprobarea procesului - verbal
al ședintei extraordinare convocată de îndată a Consiliului Local Oșorhei din data de
04 noiembrie 2021, care face parte integrată din prezentul proces- verbal.
Se trece la punctul nr. 4 al Ordinii de zi, Proiect de hotărâre privind aprobarea
Planului de investiții pentru anul 2021, rectificat, pentru serviciul de apă și canalizare
al comunei Oșorhei.
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. 152 privind
aprobarea Planului de investiții pentru anul 2021, rectificat, pentru serviciul de apă și
canalizare al comunei Oșorhei, care face parte integrantă din prezentul procesverbal.
Urmează dezbaterii punctul nr. 5 al Ordinii de zi, Proiect de hotărâre privind
stabilirea procentului indemnizației consilierilor locali pentru participarea la ședințele
Consiliului Local Oșorhei.
Se prezintă avizul din partea comisiei de specialitate, nu sunt obiecții,
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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 votat cu 15 voturi „pentru” din totalul de 15, cu 0 voturi
împotrivă, 0 abțineri, Consiliul local al comunei Oșorhei adoptând Hotărârea nr. 153
privind stabilirea procentului indemnizației consilierilor locali pentru participarea la
ședințele Consiliului Local Oșorhei, care face parte integrantă din prezentul proces –
verbal.
Următorul proiect de hotărâre luat în dezbatere este cel privind aprobarea
Planului Anual de acțiuni și lucrări de interes local la nivelul comunei Oșorhei, care
va fi executat cu beneficiarii Legii nr.416/2001, în anul 2022.
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. 154
privind aprobarea Planului Anual de acțiuni și lucrări de interes local la nivelul
comunei Oșorhei, care va fi executat cu beneficiarii Legii nr.416/2001, în anul 2022,
care face parte integrată din prezentul proces- verbal.
Se trece la punctul nr. 7 al Ordinii de zi, și anume, Proiect de hotărâre privind
privind aprobarea documentației „P.U.Z. – Parcelare teren pentru construire locuințe”
comuna Oșorhei, sat Oșorhei, nr. cadastral 59033, jud. 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. 155
privind privind aprobarea documentației „P.U.Z. – Parcelare teren pentru construire
locuințe” comuna Oșorhei, sat Oșorhei, nr. cadastral 59033, jud. Bihor, care face
parte integrată din prezentul proces- verbal.
Următorul proiect de hotărâre analizat în cadrul ședinței de azi este cel privind
actualizarea inventarului bunurilor din domeniul public al comunei Oșorhei ca urmare
a finalizării lucrărilor aferente obiectivului de investiții „MODERNIZARE DRUMURI ÎN
COMUNA OȘORHEI, JUDEȚUL BIHOR”.
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. 156 privind actualizarea inventarului bunurilor din domeniul public al
comunei Oșorhei ca urmare a finalizării lucrărilor aferente obiectivului de investiții
„MODERNIZARE DRUMURI ÎN COMUNA OȘORHEI, JUDEȚUL BIHOR”, 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 pentru modificarea HCL 55 din 22 aprilie 2021 privind predarea către
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de
Investiții “C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea
executării obiectivului de investiții Proiect tip – Construire „Sală de sport tribună 180
locuri” din comuna Oșorhei strada 316 nr.4, județul Bihor.
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.157 pentru modificarea HCL 55 din 22 aprilie 2021 privind predarea către
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Națională de
Investiții “C.N.I.” S.A., a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea
executării obiectivului de investiții Proiect tip – Construire „Sală de sport tribună 180
locuri” din comuna Oșorhei strada 316 nr.4, județul Bihor., care face parte integrantă
din prezentul proces- verbal.
Următorul proiect de hotărâre supus aprobării în cadrul ședinței de azi este
cel privind aprobarea prelungirii scrisorii de garanție din partea Fondului de Garanție
a Creditului Rural pentru obiectivul „Modernizare drumuri în comuna Oșorhei, județul
Bihor”
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.158 privind aprobarea prelungirii 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.
Următorul proiect de hotărâre supus aprobării în cadrul ședinței ordinare a
Consiliului Local al comunei Oșorhei este cel privind acceptarea Ofertei de donație
nr.4035/01.11.2021, cu privire la nr. Cad.62565 în suprafață totală de 3165 mp, cu
destinația drum public.
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.159 privind acceptarea Ofertei de donație nr.4035/01.11.2021, cu privire la nr.
Cad.62565 în suprafață totală de 3165 mp, cu destinația drum public., care face
parte integrantă din prezentul proces- verbal.
Următorul proiect de pe Ordinea de zi este cel privind acceptarea Ofertei de
donație nr.1508/10.11.2021, cu privire la nr. Cad.61346 în suprafață totală de 520
mp, cu destinația drum public.
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.160 privind acceptarea Ofertei de donație nr.1508/10.11.2021, cu privire la nr.
Cad.61346 în suprafață totală de 520 mp, cu destinația drum public, care face parte
integrantă din prezentul proces- verbal.
Se trece la analizarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea alipirii nr.cad.
61069 (461 mp), nr.cad.61845 (641 mp) și nr.cad.62611 (1326 mp), reprezentând
drum public.
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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.161 privind aprobarea alipirii nr.cad. 61069 (461 mp), nr.cad.61845 (641 mp) și
nr.cad.62611 (1326 mp), reprezentând drum public, care face parte integrantă din
prezentul proces-verbal.
Urmează dezbaterii punctul nr. 14 al Ordinii de zi, și anume, Proiect de
hotărâre privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu
suprafața de 5847 mp, reprezentând teren cu destinația de „drum public”, situate în
comuna Oșorhei, sat. Fughiu.
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. 162
aprobarea Planului de amplasament și delimitare a imobilului cu suprafața de 5847
mp, reprezentând teren cu destinația de „drum public”, situate în comuna Oșorhei,
sat. Fughiu, care face parte integrată din prezentul proces- verbal.
Se trece la analizarea 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 membrilor prezenți justificarea 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.163 privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Oșorhei, care face
parte integrantă din prezentul proces-verbal.
Următorul proiect de pe Ordinea de zi este cel privind aprobarea procedurii de
acordare a înlesnirilor la plată pentru obligațiile fiscale restante datorate bugetului
local 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.164 privind aprobarea procedurii de acordare a înlesnirilor la plată pentru
obligațiile fiscale restante datorate bugetului local al comunei 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 indicatorilor tehnico-economici cât și participarea la
„Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin
promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct
de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități”
pentru proiectul: „STATII DE REINCARCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE IN
COMUNA OȘORHEI, JUDETUL BIHOR„
Inițiatorul acestui proiect de hotărâre este Primarul comunei Oșorhei, dl.
Gligor Ioan care explică necesitatea și oportunitatea acestui obiectiv.
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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.165 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici cât și participarea la
„Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin
promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct
de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități”
pentru proiectul: „STATII DE REINCARCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE IN
COMUNA OȘORHEI, JUDETUL BIHOR„ care face parte integrantă din prezentul
proces-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
24 noiembrie 2021.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
KOVACS BENI
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI OȘORHEI
MORAR MEDA
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