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
10 FEBRUARIE 2022
Întrunit în ședință ordinară la convocarea Primarului comunei Oșorhei,
prin Dispoziția nr. 27/04.02.2022
respectiv prin Convocatorul transmis sub nr. Nr. 1951/04.02.2022
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 prezenți fizic, domnii consilieri Biriș Nicolae și
Seica Adrian fiind absenți nemotivat.
Domnul Primar, Gligor Ioan, prezintă faptul că trebuie amânată dezbaterea și
supunerea spre aprobare a Proiectului de hotărâre privind aprobarea Bugetului Local
al comunei Oșorhei pentru anul 2022, deoarece nu se știe cu exactitate sumele de
bani care vor fi alocate Comunei Oșorhei de către Ministerul Finanțelor Publice prin
instituțiile teritoriale.
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 data de 10 februarie 2022.
- 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 ianuarie 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 Organigramei si a Statului de functii
al aparatului de specialitate al Primarului comunei Oșorhei.
Inițiator: Primarul comunei Oșorhei
- Compartiment de resort: Compartiment Resurse Umane
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-

COMISIA NR. 2 – PENTRU ACTIVITĂȚI SOCIAL CULTURALE, CULTE,
ÎNVĂȚĂMÂNT, SĂNĂTATE ȘI FAMILIE
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni privind serviciile
sociale pentru anul 2022 în comuna Oșorhei.
- Inițiator: Primarul comunei Oșorhei
- Compartiment de resort: Compartiment Autoritate social și asistență socială
- COMISIA NR.1 - PENTRU AGRICULTURĂ - ACTIVITĂȚI ECONOMICO –
FINANCIARE – AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI URBANISM, PROTECȚIA
MEDIULUI ȘI TURISM
5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Strategiei de digitalizare a Comunei
Oșorhei.
-

Inițiator: Primarul comunei Oșorhei

-

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

6. Proiect de hotărâre privind “Completarea Hotărârii Consiliului Local al
Comunei Oşorhei nr. 38/16.04.2014, referitoare la aprobarea Nomenclatorului
stradal pentru localităţiile Oşorhei şi Fughiu cu denumiri de străzi având cifre
arabe”.

-

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 initierii procedurilor pentru
infiintarea unei societati comerciale cu răspundere limitata de drept
privat si interes local, cu asociat unic Comuna Osorhei, judetul Bihor,
subordonată Consiliului local 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
8. 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 formă 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. 14, privind aprobarea Ordinii de zi a ședinței ordinare a Consiliului Local
Oșorhei din 10 februarie 2022, 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 ianuarie 2022.
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Asupra proiectului au avut loc dezbateri generale pe articole, consilierii locali nu
au formulat amendamente de fond sau de formă asupra acestuia.
Se prezintă avizul Comisiei de specialitate nr. 3, nefiind alte obiecțiuni.
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. 15,
privind aprobarea procesului - verbal al ședinței ordinare a Consiliului local al
comunei Oșorhei din data de 31 ianuarie 2022, 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 Organigramei și a Statului de functii al aparatului de specialitate al
Primarului comunei Oșorhei.
Consilierii locali nu au formulat amendamente de fond sau de formă asupra
acestuia.
Se prezintă avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 2, proiectul este
votat cu 12 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. 16 privind aprobarea Organigramei și a Statului de functii al
aparatului de specialitate al Primarului comunei Oșorhei, 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 acțiuni privind serviciile sociale pentru anul 2022 în comuna Oșorhei.
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 13 voturi „pentru” din totalul de 15, cu 0 voturi împotrivă, 0
abțineri, Consiliul local al comunei Oșorhei adoptând Hotărârea nr. 17 privind
aprobarea Planului de acțiuni privind serviciile sociale pentru anul 2022 în
comuna Oșorhei, care face parte integrantă din prezentul proces- verbal.
Urmează dezbaterii punctul nr. 5 al Ordinii de zi, Proiect de hotărâre privind
aprobarea Strategiei de digitalizare a Comunei Oșorhei.
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 13 voturi „pentru” din totalul de 15, cu 0 voturi
împotrivă, 0 abțineri, Consiliul local al comunei Oșorhei adoptând Hotărârea nr. 18
privind aprobarea Strategiei de digitalizare a Comunei Oșorhei, care face parte
integrantă din prezentul proces – verbal.
Următorul proiect de hotărâre luat în dezbatere este cel privind “Completarea
Hotărârii Consiliului Local al Comunei Oşorhei nr. 38/16.04.2014, referitoare la
aprobarea Nomenclatorului stradal pentru localităţiile Oşorhei şi Fughiu cu denumiri
de străzi având cifre arabe”.
Consilierii locali nu au formulat amendamente de fond sau de formă 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. 19
privind “Completarea Hotărârii Consiliului Local al Comunei Oşorhei nr.
38/16.04.2014, referitoare la aprobarea Nomenclatorului stradal pentru
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localităţiile Oşorhei şi Fughiu cu denumiri de străzi având cifre arabe”, 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 inițierii procedurilor pentru înființarea unei societăți comerciale cu
răspundere limitata de drept privat si interes local, cu asociat unic Comuna Osorhei,
județul Bihor, subordonată Consiliului local al Comunei Oșorhei.
Inițiatorul proiectului este dl. Primar, Gligor Ioan.
Consilierii locali nu au formulat amendamente de fond sau de forma asupra
acestuia.
Proiectul este votat cu 11 voturi „pentru” din totalul de 15, cu 0 voturi
împotrivă, 2 abțineri din partea domnilor consilieri Negruț Vasile și Jurgiu Tudor,
Consiliul local al comunei Oșorhei adoptând Hotărârea nr. 20 privind aprobarea
initierii procedurilor pentru infiintarea unei societati comerciale cu răspundere
limitată de drept privat si interes local, cu asociat unic Comuna Osorhei,
judetul Bihor, subordonată Consiliului local al Comunei Oșorhei, care face
parte integrată din prezentul proces- verbal.
La ultimul punct al ședinței de azi DIVERSE/CERERI/INFORMĂRI, dl.
consilier Negruț Vasile sesizează faptul că ar fi necesară amplasarea unor toalete
publice lângă magazinele din comună. Domnul Primar Ioan Gligor îi răspunde
subliniind că fiecare magazin ar trebui să aibă astfel de toaletele fiind condiție de
autorizare.
A doua întrebare a dlui. consilier Negruț Vasile este cea legată de strada nr.3
din localitatea Oșorhei zona DN până la barieră, fiind interesat dacă vor fi făcute
lucrări de reabilitare la această porțiune.
Dl. Primar îi răspunde că a luat legătura cu cei de la CJ Bihor, această
porțiune de drum fiind în administrarea Consiliului Județean, probabil când vor fi
întreprinse lucrări la centură atunci va fi reabilitată și această porțiune.
Dl. Negruț Vasile menționează în continuare că a fost interpelat de către
Administratorul firmei GLS, care dorește amplasarea a 6 stații de încărcare electrice,
precum și de faptul că una dintre aceste stații ar dori să o amplaseze în fața
Primăriei.
Dl. Primar menționează că a depus un Proiect în acest sens pentru
amplasarea stațiilor de încărcare electrice în toată comuna și deocamdată vom
aștepta să vedem ce se întâmplă cu acest proiect.
Ultima întrebare a dlui. Negruț Vasile este legată de termenul la care va fi
aprobat Bugetul Local al comunei Oșorhei.
La fel ca și la întrebările anterioare, dl. Primar îi răspunde subliniind că la
momentul comunicării sumelor de către finanțele publice va convoca ședința pentru
aprobarea bugetului local.
Președintele de ședință declară închisă ședința ordinară a Consiliului Local al
comunei Oșorhei din data de 10 februarie 2022.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
DUMITREANU MIHNEA ANDREI
SECRETARUL
GENERAL AL COMUNEI OȘORHEI
MORAR MEDA
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