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PROCES-VERBAL
AL ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE, CONVOCATĂ DE ÎNDATĂ, A CONSILIULUI
LOCAL AL COMUNEI OȘORHEI
DIN DATA DE
24 FEBRUARIE 2022
Întrunit în ședință extraordinară convocată de îndată de către Primarului
comunei Oșorhei,
prin Dispoziția nr. 31 din 22 februarie 2022,
respectiv prin Convocatorul transmis sub nr. 3100/22.02.2022

La dezbaterile ședinței de azi participă dna. Secretar general Meda Morar, dl.
Primar Gligor Ioan și viceprimarul conunei dl. Dumitreanu Mihnea-Andrei care are și
calitatea de președinte de ședință.
Se procedează la verificarea cvorumului de sedință, făcându-se apelul nominal
al membrilor Consiliului Local al comunei Oșorhei, din totalul de 15 consilieri sunt
prezenți un număr de 12 consilieri, domnii Jurgiu Tudor, Vargyas Ferenc și Burlea
Cristian absentând motivat din cauza unor probleme profesionale și de sănătate,
anunțând în prealabil despre acest lucru. Consilierii Vargyas Ferenc și Burlea Cristian
și-au exprimat votul prin telefon. Aceștia și-au exprimat telefonic votul ,,pentru” asupra
tuturor proiectelor de hotărâri înregistrate pe Ordinea de zi a ședinței.
Înainte de aprobarea Ordinii de zi, domnul primar Gligor Ioan aduce în atenția
membrilor Consiliului Local Oșorhei faptul că, aceasta trebuie suplimentată cu un
proiecte de hotărâre, respectiv:
- Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de asociere dintre Consiliul
Județean Bihor și Comuna Oșorhei, în vederea realizării obiectivului de investiții
„Centru/platformă de colectare a deșeurilor prin aport voluntar”.
În continuare se dă citire Proiectului de hotărâre privind Ordinea de zi a ședinței
de azi, ținându-se seama și de proiectul de hotărâre propus pentru suplimentare, după
cum urmează:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Ordinii de zi a ședintei extraordinare,
convocată de îndată, a Consiliului Local Oșorhei din data de 24 februarie
2022.
- Inițiator: Primarul comunei Oșorhei
- Compartiment de resort: Compartiment Juridic

2.

3.

4.

5.

6.

7.

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
Proiect de hotărâre privind desemnarea unui representant al Consiliului
Local Oșorhei în calitate de membru al Comisiei de evaluare a probei de
interviu pentru Concursul de ocupare a funcțiilor de director și director
adjunct din unitățile de învățământul preuniversitar de stat.
Inițiator: Primarul comunei Oșorhei
Compartiment de resort: Compartiment Juridic
COMISIA NR. 2 – PENTRU ACTIVITĂȚI SOCIAL CULTURALE, CULTE,
ÎNVĂȚĂMÂNT, SĂNĂTATE ȘI FAMILIE
Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării prețurilor și tarifelor
pentru serviciile de furnizare apă, canalizare – epurare și canal pluvial,
practicat de S.C. Compania de Apă Oradea S.A., în aria de operare.
- 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 Planului de amplasament pentru
imobilul reprezentând teren cu destinatie de Drum public, proprietatea
publică a Comunei 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
Proiect de hotărâre privind aprobarea a trei Planuri de amplasament,
pentru reglementarea juridica a terenurilor identificate in documentatiile
cadastrale, reprezentant terenuri proprietatea Comunei 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
Proiect de hotărâre privind aprobarea 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
Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de asociere dintre
Consiliul Județean Bihor și Comuna Oșorhei, în vederea realizării
obiectivului de investiții „Centru/platformă de colectare a deșeurilor prin
aport voluntar”

-

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

8. DIVERSE/CERERI/INFORMĂRI
Nu sunt obiecții cu privire la suplimentarea Ordinii de zi a ședinței.
Aceasta se supune la vot de către președintele de ședință, asupra proiectului
a avut loc dezbateri generale pe articole, consilierii locali nu au formulat
amendamente de fond sau de formă asupra acestuia.
Proiectul de hotărâre este aprobat cu 14 voturi „pentru” din totalul de 15, 0 voturi
împotrivă și 0 abțineri, Consiliul Local al comunei Oșorhei adoptând Hotărârea nr. 21,
privind aprobarea Ordinii de zi a ședinței extraordinare, convocată de îndată, a
Consiliului Local Oșorhei din data de 24 februarie 2022, care face parte integrantă
din prezentul proces-verbal.
La punctul nr. 2 al Ordinii de zi se analizează Proiectul de hotărâre privind
desemnarea unui representant al Consiliului Local Oșorhei în calitate de membru al
Comisiei de evaluare a probei de interviu pentru Concursul de ocupare a funcțiilor de
director și director adjunct din unitățile de învățământul preuniversitar de stat.
Asupra proiectului au avut loc dezbateri generale pe articole, consilierii locali nu
au formulat amendamente de fond sau de formă asupra acestuia.
Este propus domnul viceprimar Dumitreanu Mihnea-Andrei.
Nu sunt obiecții.
Proiectul este votat cu 14 voturi „pentru” din totalul de 15, cu 0 voturi împotrivă,
0 abțineri, Consiliul local al comunei Oșorhei adoptând Hotărârea nr. 22, privind
desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Oșorhei în calitate de
membru al Comisiei de evaluare a probei de interviu pentru Concursul de
ocupare a funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământul
preuniversitar de stat, 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 modificării prețurilor și tarifelor pentru serviciile de furnizare apă, canalizare
– epurare și canal pluvial, practicat de S.C. Compania de Apă Oradea S.A., în aria de
operare.
Consilierii locali nu au formulat amendamente de fond sau de formă asupra
acestuia.
Se prezintă avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1, proiectul este votat
cu 13 voturi „pentru” din totalul de 15, cu 0 voturi împotrivă, 1 abținere din partea
domnului consilier Negruț Vasile, Consiliul local al comunei Oșorhei adoptând
Hotărârea nr. 23 privind aprobarea modificării prețurilor și tarifelor pentru
serviciile de furnizare apă, canalizare – epurare și canal pluvial, practicat de S.C.
Compania de Apă Oradea S.A., în aria de operare, care face parte integrantă din
prezentul proces- verbal.
Se trece la punctul nr. 4 al Ordinii de zi, Proiect de hotărâre privind aprobarea
Planului de amplasament pentru imobilul reprezentând teren cu destinatie de Drum
public, proprietatea publică a Comunei Osorhei.

Consilierii locali nu au formulat amendamente de fond sau de formă asupra
acestuia.
Se prezintă avizul din partea comisiei de specialitate, nu sunt obiecții, proiectul
este votat cu 14 voturi „pentru” din totalul de 15, cu 0 voturi împotrivă, 0 abțineri,
Consiliul local al comunei Oșorhei adoptând Hotărârea nr. 24 privind aprobarea
Planului de amplasament pentru imobilul reprezentând teren cu destinatie de
Drum public, proprietatea publică a Comunei Osorhei, care face parte integrantă
din prezentul proces- verbal.
Urmează dezbaterii punctul nr. 5 al Ordinii de zi, Proiect de hotărâre privind
aprobarea a trei Planuri de amplasament, pentru reglementarea juridica a terenurilor
identificate în documentațiile cadastrale, reprezentând terenuri proprietatea Comunei
Osorhei.
Se prezintă avizul din partea comisiei de specialitate, nu sunt obiecții.
Consilierii locali nu au formulat amendamente de fond sau de formă asupra
acestuia.
Proiectul este votat cu 14 voturi „pentru” din totalul de 15, cu 0 voturi împotrivă,
0 abțineri, Consiliul local al comunei Oșorhei adoptând Hotărârea nr. 25 privind
aprobarea a trei Planuri de amplasament, pentru reglementarea juridica a
terenurilor identificate în documentațiile cadastrale, reprezentând terenuri
proprietatea Comunei Osorhei, care face parte integrantă din prezentul proces –
verbal.
Următorul proiect de hotărâre luat în dezbatere este cel privind aprobarea
Bugetului Local al comunei Oșorhei pentru anul 2022.
Inițiatorul proiectului este dl. Primar, Gligor Ioan care explică modul de
repartizare a sumelor de bani cuprinse în prezentul proiect de hotărâre.
La acest proiect de hotărâre dl. Consilier Negruț Vasile a formulat două
amendamente care au fost respinse.
Se prezintă avizul comisiei de specialitate după care se supune la vot.
Proiectul este votat cu 12 voturi „pentru” din totalul de 15, cu 0 voturi împotrivă,
2 abțineri din partea domnilor consilieri Negruț Vasile și Seica Adrian, Consiliul local
al comunei Oșorhei adoptând Hotărârea nr. 26 privind aprobarea Bugetului Local
al comunei Oșorhei, care face parte integrată din prezentul proces- verbal.
Se trece la ultimul punct al Ordinii de zi, și anume, Proiect de hotărâre privind
aprobarea Contractului de asociere dintre Consiliul Județean Bihor și Comuna
Oșorhei, în vederea realizării obiectivului de investiții „Centru/platformă de colectare a
deșeurilor prin aport voluntar”
Inițiatorul proiectului este dl. Primar, Gligor Ioan.
Consilierii locali nu au formulat amendamente de fond sau de forma asupra
acestuia.
Proiectul este votat cu 12 voturi „pentru” din totalul de 15, cu 0 voturi împotrivă,
2 abțineri din partea domnilor consilieri Seica Adrian și Biriș Nicolae, Consiliul local al
comunei Oșorhei adoptând Hotărârea nr. 27 privind aprobarea Contractului de
asociere dintre Consiliul Județean Bihor și Comuna Oșorhei, în vederea
realizării obiectivului de investiții „Centru/platformă de colectare a deșeurilor
prin aport voluntar”, care face parte integrată din prezentul proces- verbal.
La
punctul DIVERSE/CERERI/INFORMĂRI, dl. consilier Negruț Vasile
sesizează faptul că la capătul străzii nr.3 din localitatea Oșorhei se termină asfaltul și
că ar trebui să se facă ceva în acest sens. Domnul Primar Ioan Gligor clarifică acest
aspect sesizat menționând că porțiunea de drum este în litigiu, iar pentru a veni în

sprijinul locuitorilor din zonă și a traficului s-a pus piatră în fiecare an. În continuare
sunt purtate discuții pe acest subiect după care Președintele de ședință declară
închisă ședința extraordinară a Consiliului Local al comunei Oșorhei din data de 24
februarie 2022.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
DUMITREANU MIHNEA ANDREI
SECRETARUL
GENERAL AL COMUNEI OȘORHEI
MORAR MEDA

