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
28 septembrie 2021
Întrunit în ședință ordinară la convocarea Primarului comunei Oșorhei,
prin Dispoziția nr.200 din 22 septembrie 2021,
respectiv prin Convocatorul transmis sub nr. Nr. 18380/22.09.2021
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 13 consilieri, unul motivat aflat în carantină si unul absent (
Burlea Cristian si Biriș Nicolae)
Înainte de supunerea la vot a Ordinii de zi a ședinței de azi, dl. Primar
propune membrilor consiliului local suplimentarea acesteia cu ultimele două proiecte
de hotărâre.
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 28 septembrie 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 31 august 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
octombrie - noiembrie – decembrie 2021
Inițiator: Primarul comunei Oșorhei
- Compartiment de resort: Birou financiar -contabil
- COMISIA NR. 2 – PENTRU ACTIVITĂȚI SOCIAL CULTURALE, CULTE,
ÎNVĂȚĂMÂNT, SĂNĂTATE ȘI FAMILIE
4. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local
al comunei Oșorhei în Consiliul de Administrație respectiv în Comisia
pentru Evaluarea și Asigurarea Calității Educației, la Școala Gimnazială
„Aurel Pop” Oșorhei
Inițiator: Primarul comunei Oșorhei
- Compartiment de resort: Compartiment Autoritate tutelara și asistență sociala
- COMISIA NR. 2 – PENTRU ACTIVITĂȚI SOCIAL CULTURALE, CULTE,
ÎNVĂȚĂMÂNT, SĂNĂTATE ȘI FAMILIE
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea volumului de masă lemnoasă care se
recoltează în anul 2021 cuprins în A.P.V. nr.2100153301960 nr.18077), și
APV nr. 2100153301570 ( nr. 18076) 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 Agricol
- COMISIA NR.1 - PENTRU AGRICULTURĂ - ACTIVITĂȚI ECONOMICO –
FINANCIARE – AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI URBANISM, PROTECȚIA
MEDIULUI ȘI TURISM
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Comunei Oșorhei 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
Inițiator: Primarul comunei Oșorhei

7.

Compartiment de resort: Administrator Public
COMISIA NR.1 - PENTRU AGRICULTURĂ - ACTIVITĂȚI ECONOMICO –
FINANCIARE – AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI URBANISM, PROTECȚIA
MEDIULUI ȘI TURISM

Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare durabila a comunei
osorhei 2021 – 2027.

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
8. Proiect de hotărâre privind actualizarea Planului anual de achiziții publice 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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9. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice a
obiectivului de investiție Modernizare strada 560 in localitatea Fughiu.
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 documentației tehnico-economice a
obiectivului de investiție “Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a
documentatiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a
infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Bihor, in perioada 2014-2020”

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 aprobarea documentației „P.U.Z. – Construire hala
pentru depozitare si servicii si imprejmuire teren” comuna Oșorhei, sat Cheriu, nr.
cadastral 61152, jud. Bihor.
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 acceptarea Ofertei de donație privind imobilul
înscris în CF nr.62491 Oșorhei, cu nr. cad.62491, în suprafață de 2171 mp
cu destinația de 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
13. Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de folosință gratuită al
Fundației Pro Progresio Oșorhei, asupra imobilului înscris în CF nr.62555,
având nr.cad.52555.
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 închirierii prin licitație publică a unui

imobil reprezentând teren aparținând domeniului privat al comunei Oșorhei,
situat în localitatea Osorhei, în suprafață de 1969 mp, având nr. cad. 61119 ,
înscris în CF nr.61119 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
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 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.14
din 05 noiembrie 2020, privind aprobarea coridorului de expropriere,
respectiv declanșarea procedurii de expropriere a terenurilor proprietate
private afectate de coridorul de expropriere utilitate publică de interes
local „Modernizarea drumului de legătură dintre Municipiul Oradea și
Comuna Oșorhei, județul Bihor”
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
17. Proiect de hotărâre privind însuşirea Acordului de cooperare pentru
organizarea şi exercitarea activităţii de urbanism şi autorizare construcţii
(drepturi salariale personal) și aprobarea contribuţiei Comunei Oșorhei
Inițiator: Primarul comunei Oșorhei
- Compartiment de resort: Asministrator public
- COMISIA NR.1 - PENTRU AGRICULTURĂ - ACTIVITĂȚI ECONOMICO –
FINANCIARE – AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI URBANISM, PROTECȚIA
MEDIULUI ȘI TURISM
16. 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 13 voturi „pentru” din totalul de 15, 0
voturi împotrivă și 0 abțineri, Consiliul Local al comunei Oșorhei adoptând Hotărârea
nr. 117, privind aprobarea Ordinii de zi a ședintei ordinare a Consiliului Local
Oșorhei din 28 septembrie 2021, care face parte integrantă din prezentul procesverbal.
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 31 august 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 13 voturi „pentru” din totalul de 15, cu 0 voturi împotrivă, 0 abțineri, Consiliul
local al comunei Oșorhei adoptând Hotărârea nr. 118, privind aprobarea procesului 4

verbal al ședinței ordinare a Consiliului local al comunei Oșorhei din data de 31
august 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 octombrie – noiembrie – decembrie
2021,
Dl. Curta Daniel Marian il propune pe dl Kovacs Beni.
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
12 voturi „pentru” din totalul de 15, cu 0 voturi împotrivă, o abținere din partea dlui.
Consilier Kovacs Beni, Consiliul local al comunei Oșorhei adoptând Hotărârea nr.
119, privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile octombrie – noiembrie –
decembrie 2021 , care face parte integrată din prezentul proces- verbal.
Se trece la punctul nr. 4 al Ordinii de zi, Proiect de hotărâre privind
desemnarea reprezentanților Consiliului Local al comunei Oșorhei în Consiliul de
Administrație respectiv în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității Educației,
la Școala Gimnazială „Aurel Pop” Oșorhei.
În ceea ce privește nominalizarea membrilor în Consiliul de Adminsitrație al
Școlii precum și în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității Educației, la
Școala Gimnazială „Aurel Pop” Oșorhei, domnul primar a propus pe domnii
consiglieri Chiș Pavel și Vargyas Ferenc, respectiv pe domnul consilier Negruț Ioan.
Asupra proiectului a avut loc dezbateri generale pe articole, dl. Consilier
Local Negruț Vasile a dorit să facă propuneri pentru cele două comisii, după cum
urmează: pentru Consiliul de administrație dânsul a nominalizat pe domnii consilieri
Seica Adrian și Jurgiu Tudor, iar pentru Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea
Calității Educației s-a autonominalizat.
Președintele de ședință supune la vot prima propunere, care este votată cu
10 voturi „pentru” și trei „împotrivă” ( Seica. Negruț Vasile și Jurgiu Tudor)
În continuare se supune la vot și cea de-a doua propunere formulată de către
dl. Consilier Negruț Vasile, care este votată cu 3 voturi „pentru” și 10 voturi
„împotrivă”
Urmare a exercitării votului pentru cele două variante, este aprobată varianta
inițiată de către dl. IOAN GLIGOR, Primar al comunei Oșorhei.
Se prezintă avizul din partea comisiei de specialitate, nu sunt obiecții,
proiectul este votat cu 10 voturi „pentru” din totalul de 15, cu 3 voturi împotrivă, 0
abțineri, Consiliul local al comunei Oșorhei adoptând Hotărârea nr. 120, privind
desemnarea reprezentanților Consiliului Local al comunei Oșorhei în Consiliul de
Administrație respectiv în Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității Educației,
la Școala Gimnazială „Aurel Pop” Oșorhei, care face parte integrantă din prezentul
proces- verbal.
Urmează dezbaterii punctul nr. 5 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.2100153301960 nr.18077), și APV nr. 2100153301570 ( nr. 18076) 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 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.
5

Proiectul este votat cu 13 voturi „pentru” din totalul de 15, cu 0 voturi
împotrivă, 0 abțineri, Consiliul local al comunei Oșorhei adoptând Hotărârea nr. 121,
privind aprobarea volumului de masă lemnoasă care se recoltează în anul 2021
cuprins în A.P.V. nr.2100153301960 nr.18077), și APV nr. 2100153301570 ( nr.
18076) 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.
Următorul Proiect de hotărâre este cel privind aprobarea participării Comunei
Oșorhei 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
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 13 voturi „pentru” din totalul de 15, cu 0 voturi împotrivă, 0
abțineri, Consiliul local al comunei Oșorhei adoptând Hotărârea nr. 122, aprobarea
participării Comunei Oșorhei 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 proces- verbal.
Se trece la punctul nr. 7 al Ordinii de zi, și anume, Proiect de hotărâre privind
aprobarea Strategiei de dezvoltare durabilă a comunei Oșorhei 2021- 2027.
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 13 voturi „pentru” din totalul de 15, cu 0 voturi
împotrivă, 0 abțineri, Consiliul local al comunei Oșorhei adoptând Hotărârea nr. 123 ,
privind aprobarea Strategiei de dezvoltare durabilă a comunei Oșorhei 2021- 2027,
care face parte integrantă din prezentul proces- verbal.
Următorul proiect de hotărâre analizat în cadrul ședinței de azi este cel privind
actualizarea Planului anual de achiziții publice.
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 13 voturi „pentru” din totalul de 15,
cu 0 voturi împotrivă, 0 abțineri, Consiliul local al comunei Oșorhei adoptând
Hotărârea nr. 124, privind actualizarea Planului anual de achiziții publice 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 documentației tehnico- economice a obiectivului de
investiții Modernizare strada nr.560 în localitatea Fughiu, comuna Oșorhei.
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 13 voturi „pentru” din totalul de 15, cu
0 voturi împotrivă, 0 abțineri, Consiliul local al comunei Oșorhei adoptând Hotărârea
nr.125, privind aprobarea documentației tehnico- economice a obiectivului de
investiții Modernizare strada nr.560 în localitatea Fughiu, comuna Oșorhei , care
face parte integrantă din prezentul proces- verbal.
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Următorul proiect de hotărâre supus aprobării în cadrul ședinței de azi este
cel privind aprobarea documentației tehnico-economice a obiectivului de investiție
“Sprijin pentru pregătirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de atribuire
pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din
judetul Bihor, in perioada 2014-2020”
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 13 voturi „pentru” din totalul de 15, cu
0 voturi împotrivă, 0 abțineri, Consiliul local al comunei Oșorhei adoptând Hotărârea
nr.126, privind aprobarea documentației tehnico-economice a obiectivului de
investiție “Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de finantare si a documentatiilor de
atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata
din judetul Bihor, in perioada 2014-2020”, care face parte integrantă din prezentul
proces- verbal.
În continuarea ședinței de azi, se trece la dezbaterea proiectului de hotărâre
privind aprobarea aprobarea documentației „P.U.Z. – Construire hala pentru
depozitare si servicii si imprejmuire teren” comuna Oșorhei, sat Cheriu, nr. cadastral
61152, jud. Bihor.
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 13 voturi „pentru” din totalul de 15, cu
0 voturi împotrivă, 0 abțineri, Consiliul local al comunei Oșorhei adoptând Hotărârea
nr.127, privind aprobarea documentației „P.U.Z. – Construire hala pentru depozitare
si servicii si imprejmuire teren” comuna Oșorhei, sat Cheriu, nr. cadastral 61152, jud.
Bihor, care face parte integrantă din prezentul proces- verbal.
La punctul nr.12 al ordinii de zi este înscris Proiectul de hotărâre privind
acceptarea Ofertei de donație privind imobilul înscris în CF nr.62491 Oșorhei, cu nr.
cad.62491, în suprafață de 2171 mp cu destinația de drum public.
Materialul a fost analizat în cadrul ședinței de comisii, are avizul favorabil al
comisiei de specialitate, drept pentru care nefiind alte discuții presedintele de sedință
supune la vot acest proiect de hotărâre.
Proiectul este supus la vot fiind votat cu 13 voturi „pentru” din totalul de 15, cu
0 voturi împotrivă, 0 abțineri, Consiliul local al comunei Oșorhei adoptând Hotărârea
nr.128 privind acceptarea Ofertei de donație privind imobilul înscris în CF nr.62491
Oșorhei, cu nr. cad.62491, în suprafață de 2171 mp cu destinația de drum public,
care face integrantă din prezentul proces verbal.
Următorul proiect de hotărâre supus dezbaterii în cadrul ședinței de azi este
cel privind revocarea dreptului de folosință gratuită al Fundației Pro Progresio
Oșorhei, asupra imobilului înscris în CF nr.62555, având nr.cad.52555.
Inițiatorul acestui proiect de hotărâre este dl. Ioan Gligor, primar al comunei
Oșorhei.
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.
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Proiectul este supus la vot fiind votat cu 13 voturi „pentru” din totalul de 15, cu
0 voturi împotrivă, 0 abțineri, Consiliul local al comunei Oșorhei adoptând Hotărârea
nr.129, privind revocarea dreptului de folosință gratuită al Fundației Pro Progresio
Oșorhei, asupra imobilului înscris în CF nr.62555, având nr.cad.52555, care face
parte integrantă din prezentul proces- verbal.
La punctul nr.14 al Ordinii de zi este înscris Proiectul de hotărâre privind
aprobarea închirierii prin licitație publică a unui imobil reprezentând teren aparținând
domeniului privat al comunei Oșorhei, situat în localitatea Osorhei, în suprafață de
1969 mp, având nr. cad. 61119 , înscris în CF nr.61119 Oșorhei, a caietului de
sarcini și stabilirea prețului de pornire a licitației.
Inițiatorul acestui proiect de hotărâre este dl. Ioan Gligor, primar al comunei
Oșorhei.
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 13 voturi „pentru” din totalul de 15, cu
0 voturi împotrivă, 0 abțineri, Consiliul local al comunei Oșorhei adoptând Hotărârea
nr.130, privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unui imobil reprezentând
teren aparținând domeniului privat al comunei Oșorhei, situat în localitatea Osorhei,
în suprafață de 1969 mp, având nr. cad. 61119 , înscris în CF nr.61119 Oșorhei, a
caietului de sarcini și stabilirea prețului de pornire a licitației, care face parte
integrantă din prezentul proces- verbal.
În continuarea ședinței de azi, președintele de ședință supune dezbaterii
Proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei
Oșorhei.
Inițiatorul acestui proiect de hotărâre este dl. Ioan Gligor, primar al comunei
Oșorhei, care în continuare expune detaliat proiectul de rectificare a bugetului local.
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 13 voturi „pentru” din totalul de 15, cu
0 voturi împotrivă, 0 abțineri, Consiliul local al comunei Oșorhei adoptând Hotărârea
nr.131, privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Oșorhei, parte
integrantă din prezentul proces- verbal.
Urmărotul Proiect de hotărâre analizat de membrii Consiliului Local al
comunei Oșorhei, este cel pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.14 din 05
noiembrie 2020, privind aprobarea coridorului de expropriere, respectiv declanșarea
procedurii de expropriere a terenurilor proprietate private afectate de coridorul de
expropriere utilitate publică de interes local „Modernizarea drumului de legătură
dintre Municipiul Oradea și Comuna Oșorhei, județul Bihor”
Inițiatorul acestui proiect de hotărâre este dl. Ioan Gligor, primar al comunei
Oșorhei.
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 13 voturi „pentru” din totalul de 15, cu 0
voturi împotrivă, 0 abțineri, Consiliul local al comunei Oșorhei adoptând Hotărârea
nr.132, pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.14 din 05 noiembrie 2020,
privind aprobarea coridorului de expropriere, respectiv declanșarea procedurii de
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expropriere a terenurilor proprietate private afectate de coridorul de expropriere
utilitate publică de interes local „Modernizarea drumului de legătură dintre
Municipiul Oradea și Comuna Oșorhei, județul Bihor”, care face parte integrantă din
prezentul proces- verbal.
Ultimul proiect de hotărâre analizat în cadrul ședinței ordinare de azi este cel
privind însuşirea Acordului de cooperare pentru organizarea şi exercitarea
activităţii de urbanism şi autorizare construcţii (drepturi salariale personal) și
aprobarea contribuţiei Comunei Oșorhei.
Inițiatorul acestui proiect de hotărâre este dl. Ioan Gligor, primar al comunei
Oșorhei.
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 13 voturi „pentru” din totalul de 15, cu 0
voturi împotrivă, 0 abțineri, Consiliul local al comunei Oșorhei adoptând Hotărârea
nr.133, privind însuşirea Acordului de cooperare pentru organizarea şi
exercitarea activităţii de urbanism şi autorizare construcţii (drepturi salariale
personal) și aprobarea contribuţiei Comunei Oșorhei, parte integrantă a acestui
proces verbal.
Președintele de ședință declară închisă ședința Consiliului Local al comunei
Oșorhei din data de 28 septembrie 2021.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
CURTA DANIEL MARIAN
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI OȘORHEI
MORAR MEDA

9

