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
31 AUGUST 2021
Întrunit în ședință ordinară la convocarea Primarului comunei Oșorhei,
prin Dispoziția nr. 187 din 25 august 2021,
respectiv prin Convocatorul transmis sub nr. Nr. 16815/25.08.2021
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 31 august 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 22 iulie 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 trecerea în domeniul public al comunei Oșorhei
a unor bunuri rezultate din investiții în infrastructura de alimentare cu apă
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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
4. 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: Compartiment Autoritate tutelara și asistență sociala
- COMISIA NR. 2 – PENTRU ACTIVITĂȚI SOCIAL CULTURALE, CULTE,
ÎNVĂȚĂMÂNT, SĂNĂTATE ȘI FAMILIE
5. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al
comunei Oșorhei a imobilului având nr. cad. 61915 reprezentând teren situat
în localitatea Cheriu, înscris în CF nr. 61915 – Oșorhei , în suprafață de 90 mp
și a imobilului având nr. cad. 61916 - reprezentând teren intravilan situat în
localitatea Cheriu, înscris în CF nr. 61916 – Oșorhei, în suprafata de 53 mp.
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 documentației „P.U.Z. – Parcelare

terenuri pentru construire locuințe” comuna Oșorhei, sat. Oșorhei, nr. cad.
61892, 62023, 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

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației „P.U.Z. – Construire

stație de bază pentru comunicații electronice” Comuna Oșorhei, sat.
Felcheriu, nr. cad.60515, 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

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico – economică
pentru obiectivul de investiții „Modernizare drumuri în localitatea Alparea,
comuna Oșorhei”.
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 închirierii prin licitație publică a unei
clădiri aparținând domeniului privat al comunei Oșorhei, situată în
localitatea Oșorhei, în suprafață de 358 mp, având nr. cad. 55475-C1, înscris
în CF nr. 55475 - Oșorhei, a caietului de sarcini și stabilirea prețului de
pornire a licitației.
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 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
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării mai multor numere
cadastrale pe teritoriul 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. 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
nr. 106 privind aprobarea Ordinii de zi a ședintei ordinare a Consiliului Local Oșorhei
din 31 august 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 22 iulie 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. 107 privind aprobarea procesului 3

verbal al ședinței ordinare a Consiliului local al comunei Oșorhei din data de 22 iulie
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
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.
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. 108 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 integrată din prezentul procesverbal.
Se trece la punctul nr. 4 al Ordinii de zi, Proiect de hotărâre privind aprobarea
Listei de prioritate pentru repartizarea locuințelor construite prin Programul „ Locuințe
sociale pentru comunitățile de romi”.
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. 109 privind
aprobarea Listei de prioritate pentru repartizarea locuințelor construite prin
Programul „ Locuințe sociale pentru comunitățile de romi”, care face parte integrantă
din prezentul proces- verbal.
Urmează dezbaterii punctul nr. 5 al Ordinii de zi, Proiect de hotărâre privind
trecerea din domeniul privat în domeniul public al comunei Oșorhei a imobilului
având nr. cad. 61915 reprezentând teren situat în localitatea Cheriu, înscris în CF nr.
61915 – Oșorhei , în suprafață de 90 mp și a imobilului având nr. cad. 61916 reprezentând teren intravilan situat în localitatea Cheriu, înscris în CF nr. 61916 –
Oșorhei, în suprafata de 53 mp.
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. 110
privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al comunei Oșorhei a
imobilului având nr. cad. 61915 reprezentând teren situat în localitatea Cheriu,
înscris în CF nr. 61915 – Oșorhei , în suprafață de 90 mp și a imobilului având nr.
cad. 61916 - reprezentând teren intravilan situat în localitatea Cheriu, înscris în CF
nr. 61916 – Oșorhei, în suprafata de 53 mp, care face parte integrantă din prezentul
proces – verbal.
Următorul Proiect de hotărâre este cel privind aprobarea documentației
„P.U.Z. – Parcelare terenuri pentru construire locuințe” comuna Oșorhei, sat.
Oșorhei, nr. cad. 61892, 62023, jud. 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 comisiei de specialitate după care se supune la vot.
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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. 111
privind aprobarea documentației „P.U.Z. – Parcelare terenuri pentru construire
locuințe” comuna Oșorhei, sat. Oșorhei, nr. cad. 61892, 62023, jud. Bihor, 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 documentației „P.U.Z. – Construire stație de bază pentru comunicații
electronice” Comuna Oșorhei, sat. Felcheriu, nr. cad.60515, 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. 112
privind aprobarea documentației „P.U.Z. – Construire stație de bază pentru
comunicații electronice” Comuna Oșorhei, sat. Felcheriu, nr. cad.60515, Jud. Bihor,
care face parte integrată din prezentul proces- verbal.
Următorul proiect de hotărâre analizat în cadrul ședinței de azi este cel privind
aprobarea documentației tehnico – economică pentru obiectivul de investiții
„Modernizare drumuri în localitatea Alparea, comuna Oșorhei”.
Se menționează Avizul favorabil al Comisiei, nu sunt obiecții.
Asupra proiectului de buget 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. 113 privind aprobarea documentației tehnico – economică pentru
obiectivul de investiții „Modernizare drumuri în localitatea Alparea, comuna Oșorhei”,
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 închirierii prin licitație publică a unei clădiri aparținând
domeniului privat al comunei Oșorhei, situată în localitatea Oșorhei, în suprafață de
358 mp, având nr. cad. 55475-C1, înscris în CF nr. 55475 - Oșorhei, a caietului de
sarcini și stabilirea prețului de pornire a licitației.
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.114 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a unei clădiri aparținând
domeniului privat al comunei Oșorhei, situată în localitatea Oșorhei, în suprafață de
358 mp, având nr. cad. 55475-C1, înscris în CF nr. 55475 - Oșorhei, a caietului de
sarcini și stabilirea prețului de pornire a licitației, care face parte integrantă din
prezentul proces- verbal.
Următorul proiect de hotărâre supus aprobării în cadrul ședinței de azi este cel
privind aprobarea rectificării Bugetului Local al comunei Oșorhei.
Inițiatorul proiectului de hotărâre este dl. Ioan Gligor, primar al comunei
Oșorhei. Dânsul expune motivele inițierii acestui proiect de hotărâre conform
materialelor prezentate.
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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.115 privind aprobarea rectificării Bugetului Local al comunei Oșorhei, care face
parte integrantă din prezentul proces- verbal.
Ultimul proiect de hotărâre supus aprobării în cadrul ședinței ordinare a
Consiliului Local al comunei Oșorhei este cel privind aprobarea înființării mai multor
numere cadastrale pe teritoriul comunei Oșorhei.
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.116 privind aprobarea înființării mai multor numere cadastrale pe teritoriul
comunei Oșorhei, care face parte integrantă din prezentul proces- verbal.
La ultimul punct de pe Ordinea de zi, DIVERSE/CERERI/INFORMĂRI,
domnul consilier Negruț Vasile aduce în discuție acordarea gratuităților de transport
cu privire la copiii de la centrul ,,Aripi de îngeri’’.
De asemenea, domnul primar prezintă consilierilor locali Raportul Curții de
Conturi - Camera de Conturi Bihor, înregistrat sub nr. 16961/27.08.2021, precum și
unele clarificări cu privire la proiectul de gaz care s-a depus.
Președintele de ședință declară închisă ședința Consiliului Local al comunei
Oșorhei din data de 31 august 2021.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
CURTA DANIEL MARIAN
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI OȘORHEI
MORAR MEDA
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