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 MARTIE 2022
Întrunit în ședință ordinară la convocarea Primarului comunei Oșorhei,
prin Dispoziția nr. 58 din 25 martie 2022,
respectiv prin Convocatorul transmis sub nr. Nr. 5444 din 25 martie 2022
La dezbaterile ședinței de azi participă Primarul comunei Oșorhei, dl. Gligor
Ioan, Viceprimarul comunei, dl. Dumitreanu Mihnea Andrei și Secretarul general al
comunei, d-na. Morar Meda.
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 următorul proiecte de hotărâre:
• Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionarii a 26 parcele de teren
aparținând domeniului privat al comunei Oșorhei, situate în localitatea
Osorhei, „Zona industriala Osorhei 1”, în suprafață de 167.220 mp, si a
Regulamnetului de functionare a Zonei industriale Osorhei 1.
- 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
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 data de 31 martie 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
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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 10 februarie 2022.
- 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
24 februarie 2022.
- 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 alegerea președintelui de ședință pentru lunile
aprilie – mai – iunie 2022.
Inițiator: Primarul comunei Oșorhei
- Compartiment de resort: Compartiment Resurse Umane
- COMISIA NR. 2 – PENTRU ACTIVITĂȚI SOCIAL CULTURALE, CULTE,
ÎNVĂȚĂMÂNT, SĂNĂTATE ȘI FAMILIE
5. Proiect de hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în
Registrul Agricol pe semestrul II, al anului 2021 și stabilirea unor măsuri în
vederea eficientizării acestei activități.
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
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual propriu, Ghidul
solicitantului și Procedura/Regulament de atribuire pentru acordarea de
finanţări nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit
de interes general la nivel local, pentru anul 2022.
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
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a
riscurilor aferent comunei Oșorhei pentru anul 2022.
- Inițiator: Primarul comunei Oșorhei
- Compartiment de resort: Birou politie locala
- COMISIA NR.1 - PENTRU AGRICULTURĂ - ACTIVITĂȚI ECONOMICO –
FINANCIARE – AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI URBANISM, PROTECȚIA
MEDIULUI ȘI TURISM
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse
umane, materiale si financiare necesare pentru situatii de urgenta
(P.A.R.U.M.F) aferent comunei Osorhei pentru anul 2022.
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Inițiator: Primarul comunei Oșorhei
Compartiment de resort: Birou politie locala
COMISIA NR.1 - PENTRU AGRICULTURĂ - ACTIVITĂȚI ECONOMICO –
FINANCIARE – AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI URBANISM, PROTECȚIA
MEDIULUI ȘI TURISM
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Programului Anual al
Achizițiilor Publice al Comunei Oșorhei pe anul 2022.
- 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 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 creșă medie, strada 316,
nr.4, sat Oșorhei, 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 privind aprobarea documentației „P.U.Z. – Parcelare
teren pentru construire locuințe” comuna Oșorhei, sat Fughiu, nr. cadastral
59027, 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 aprobarea vânzării prin licitație publică a unui
teren aparținând domeniului privat al comunei Oșorhei, situat în intravilanul
localității Fughiu, în suprafață de 94 mp, având nr. cad. 62946, înscris în CF
nr. 62946 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
13. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public
al comunei Oșorhei a imobilului cu nr. cadastral 62862, reprezentând teren
intravilan, cu suprafața de 9650 mp. înscris în CF nr. 62862– Oșorhei, situat
în localitatea Osorhei.
- Inițiator: Primarul comunei Oșorhei
- Compartiment de resort: Compartiment urbanism si amenajarea teritoriului
- COMISIA NR.1 - PENTRU AGRICULTURĂ - ACTIVITĂȚI ECONOMICO –
FINANCIARE – AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI URBANISM, PROTECȚIA
MEDIULUI ȘI TURISM
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14. Proiect de hotărâre privind aprobarea instrumentarii proiectului “Lucrari de
renovare energetica a cladirii “Gradinita cu program prelungit Osorhei” in
suprafata de 257 mp situata in loc. Osorhei strada 2 nr. 54 (nr. vechi 447).
- 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
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea instrumentarii proiectului “Lucrari de
renovare energetica a cladirii “Gradinita cu program normal Osorhei” in
suprafata de 108 mp situata in loc. Osorhei strada 2 nr. 53/A (nr. vechi 589).
- 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
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea instrumentarii proiectului “Lucrari de
renovare energetica a cladirii C2 “Scoala gimnaziala Aurel Pop Osorhei” in
suprafata de 605 mp situata in loc. Osorhei strada 1 nr. 109 (nr. vechi 416).
- 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
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de amplasament al
imobilului si avizarea documentatiei cadastrale, a unui imobile
reprezentand Drum in extravilanul localitatii Cheriu , proprietatea publica 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
18. Proiect de hotărâre privind acceptarea donatiei numitului Abrudan Horia
Mihai in calitate de proprietar asupra imobilului reprezentand drum in
suprafata de 2542 mp, identificat in Cf 62913 avand numarul cadastral
62913 Osorhei, cu destinatia 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
19. Proiect de hotărâre privind acceptarea donatiei numitului Mates Ionut
Andrei in calitate de proprietar asupra imobilelor reprezentand drum in
suprafata de 142 mp, identificat in Cf 62706 avand numarul cadastral 62706
Osorhei, cu destinatia DRUM PUBLIC si suprafata de 34 mp, identificat in Cf
6270, avand numarul cadastral 62707 Osorhei, cu destinatia Spatiu verde.
- 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
20. Proiect de hotărâre privind acceptarea donatiei numitei Forest Residence
SRL, prin Mates Ionut Andrei in calitate de asociat si administrator, asupra
imobilelor reprezentand drum in suprafata de 2716 mp, identificat in Cf
62669 avand numarul cadastral 62669 Osorhei, cu destinatia DRUM PUBLIC
si suprafetele de 69 mp, identificat in Cf 62667, avand numarul cadastral
62667 Osorhei si 96 mp identificat in Cf 62668, avand numarul cadastral
62668, cu destinatia Spatiu verde.
- 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
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe
clădiri datorat bugetului local al comunei Oșorhei de către Parohia
Reformată 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
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării tipurilor, cuantumului și
numărului burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat ce se
vor acorda la nivelul comunei Oșorhei pentru anul școlar 2021-2022.
- Inițiator: Primarul comunei Oșorhei
- Compartiment de resort: Birou financiar contabil
- COMISIA NR. 2 – PENTRU ACTIVITĂȚI SOCIAL CULTURALE, CULTE,
ÎNVĂȚĂMÂNT, SĂNĂTATE ȘI FAMILIE
23. 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
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea coridorului de expropriere şi
declanşarea procedurii de expropriere a terenului proprietate privată,
afectat de amplasamentul lucrării de utilitate publică „Introducere retele
inteligente de gaze naturale in Zona Metropolitana Oradea – etapa 1 (UAT
Nojorid, UAT Osorhei, UAT Paleu”, reprezentand Tronson str. 3, comuma
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
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25. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii Proiectului „Renovarea
integrală a clădirilor instituțiilor de învățământ din comuna Oșorhei, județul
Bihor”.
- Inițiatori: consilieri locali: Negruț Vasile și Jurgiu Tudor
- Compartiment de resort: Administrator Public
- COMISIA NR.1 - PENTRU AGRICULTURĂ - ACTIVITĂȚI ECONOMICO –
FINANCIARE – AMENAJAREA TERITORIULUI ȘI URBANISM, PROTECȚIA
MEDIULUI ȘI TURISM
26. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionarii a 26 parcele de teren
aparținând domeniului privat al comunei Oșorhei, situate în localitatea
Osorhei, „Zona industriala Osorhei 1”, în suprafață de 167.220 mp, si a
Regulamnetului de functionare a Zonei industriale Osorhei 1
- 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
27. 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. 28, privind aprobarea Ordinii de zi a ședintei ordinare a Consiliului Local Oșorhei
din data de 31 martie 2022, 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 10 februarie 2022.
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. 29 privind aprobarea procesului –
verbal al ședinței ordinare a Consiliului local al comunei Oșorhei din data de 10
februarie 2022, care face parte integrantă din prezentul proces-verbal.
Se trece la dezbaterea punctului cu nr. 3 al Ordinii de zi, anume la, Proiectul
de hotărâre privind aprobarea procesului - verbal al ședintei extraordinare convocată
de îndată a Consiliului Local Oșorhei din data de 24 februarie 2022.
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. 30 privind aprobarea procesului verbal al ședintei extraordinare convocată de îndată a Consiliului Local Oșorhei din
data de 24 februarie 2022, care face parte integrantă din prezentul proces-verbal.
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Se trece la punctul nr. 4 al Ordinii de zi, și anume, Proiect de hotărâre privind
alegerea Președintelui de ședință pentru lunile aprilie – mai – iunie 2022.
Dl. Dumitreanu Mihnea-Andrei îl propune pe dl. Chiș Pavel.
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 nr. 2, proiectul este
votat cu 14 voturi „pentru” din totalul de 15, cu 0 voturi împotrivă, 1 abținere din
partea dl. consilier Chiș Pavel, Consiliul local al comunei Oșorhei adoptând
Hotărârea nr. 31 privind alegerea Președintelui de ședință pentru lunile aprilie – mai
– iunie 2022, care face parte integrată din prezentul proces- verbal.
Se trece la punctul nr. 5 al Ordinii de zi, Proiect de hotărâre privind analiza
stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol pe semestrul II, al anului 2021 și
stabilirea unor măsuri în vederea eficientizării acestei activități.
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. 32 privind,
analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol pe semestrul II, al anului
2021 și stabilirea unor măsuri în vederea eficientizării acestei activități, care face
parte integrantă din prezentul proces- verbal.
Urmează dezbaterii punctul nr. 6 al Ordinii de zi, Proiect de hotărâre privind
aprobarea Programului anual propriu, Ghidul solicitantului și Procedura/Regulament
de atribuire pentru acordarea de finanţări nerambursabile din fonduri publice alocate
pentru activităţi nonprofit de interes general la nivel local, pentru anul 2022.
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. 33
privind
aprobarea Programului anual propriu, Ghidul solicitantului și
Procedura/Regulament de atribuire pentru acordarea de finanţări nerambursabile din
fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general la nivel local,
pentru anul 2022, care face parte integrantă din prezentul proces- verbal.
Următorul proiect de hotărâre luat în dezbatere este cel privind aprobarea
Planului de analiză și acoperire a riscurilor aferent comunei Oșorhei pentru 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. 34
privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor aferent comunei
Oșorhei pentru anul 2022, care face parte integrată din prezentul proces- verbal.
Se trece la punctul nr. 8 al Ordinii de zi, și anume, Proiect de hotărâre privind
aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, materiale si financiare necesare
pentru situatii de urgenta (P.A.R.U.M.F) aferent comunei Osorhei pentru anul 2022.
Inițiatorul proiectului este dl. Primar, Gligor Ioan, 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. 35
privind aprobarea Planului de asigurare cu resurse umane, materiale si financiare
necesare pentru situatii de urgenta (P.A.R.U.M.F) aferent comunei Osorhei pentru
anul 2022, care face parte integrată din prezentul proces- verbal.
Următorul proiect de hotărâre analizat în cadrul ședinței de azi este cel privind
aprobarea actualizării Programului Anual al Achizițiilor Publice al Comunei Oșorhei
pe anul 2022.
Se menționează Avizul favorabil al 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 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. 36 privind aprobarea actualizării Programului Anual al Achizițiilor
Publice al Comunei Oșorhei pe anul 2022, care face parte integrantă din prezentul
proces- verbal.
La punctul cu nr. 10 al Ordinii de zi a ședinței de azi, este analizat proiectul
de hotărâre 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 creșă medie, strada 316, nr.4, sat Oșorhei, comuna Oșorhei, județul
Bihor”.
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. 37 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 creșă medie, strada 316, nr.4, sat Oșorhei, comuna Oșorhei, 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 documentației „P.U.Z. – Parcelare teren pentru construire
locuințe” comuna Oșorhei, sat Fughiu, nr. cadastral 59027, jud. 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 14 voturi „pentru” din totalul de 15, cu 0
voturi împotrivă, 1 abținere din partea domnului consilier Jurgiu Tudor, Consiliul local
al comunei Oșorhei adoptând Hotărârea nr. 38 privind aprobarea documentației
„P.U.Z. – Parcelare teren pentru construire locuințe” comuna Oșorhei, sat Fughiu, nr.
cadastral 59027, jud. Bihor, care face parte integrantă din prezentul proces- verbal.
Se trece la următorul proiect de hotărâre supus aprobării în cadrul ședinței
ordinare a Consiliului Local al comunei Oșorhei și anume, cel privind aprobarea
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vânzării prin licitație publică a unui teren aparținând domeniului privat al comunei
Oșorhei, situat în intravilanul localității Fughiu, în suprafață de 94 mp, având nr. cad.
62946, înscris în CF nr. 62946 Oșorhei, a caietului de sarcini și stabilirea prețului de
pornire a licitației.
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. 39 privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unui teren aparținând
domeniului privat al comunei Oșorhei, situat în intravilanul localității Fughiu, în
suprafață de 94 mp, având nr. cad. 62946, înscris în CF nr. 62946 Oșorhei, a
caietului de sarcini și stabilirea prețului de pornire a licitației, care face parte
integrantă din prezentul proces- verbal.
Următorul proiect de pe Ordinea de zi este cel privind trecerea din domeniul
privat în domeniul public al comunei Oșorhei a imobilului cu nr. cadastral 62862,
reprezentând teren intravilan, cu suprafața de 9650 mp. înscris în CF nr. 62862–
Oșorhei, situat în localitatea Osorhei.
Inițiatorul proiectului de hotărâre este dl. Ioan Gligor, primar al comunei
Oșorhei, care explică consilierilor prezenți necesitatea realizării unei platforme de
colectare deșeuri.
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. 40 privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al comunei Oșorhei a
imobilului cu nr. cadastral 62862, reprezentând teren intravilan, cu suprafața de 9650
mp. înscris în CF nr. 62862– Oșorhei, situat în localitatea Osorhei, care face parte
integrantă din prezentul proces- verbal.
Se trece la analizarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea instrumentarii
proiectului “Lucrari de renovare energetica a cladirii “Gradinita cu program prelungit
Osorhei” in suprafata de 257 mp situata in loc. Osorhei strada 2 nr. 54 (nr. vechi
447).
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. 41 privind aprobarea instrumentarii proiectului “Lucrari de renovare energetica a
cladirii “Gradinita cu program prelungit Osorhei” in suprafata de 257 mp situata in
loc. Osorhei strada 2 nr. 54 (nr. vechi 447), care face parte integrantă din prezentul
proces-verbal.
Urmează dezbaterii punctul nr. 15 al Ordinii de zi, și anume, Proiect de
hotărâre privind aprobarea instrumentarii proiectului “Lucrari de renovare energetica
a cladirii “Gradinita cu program normal Osorhei” in suprafata de 108 mp situata in
loc. Osorhei strada 2 nr. 53/A (nr. vechi 589).
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. 42
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privind aprobarea instrumentarii proiectului “Lucrari de renovare energetica a cladirii
“Gradinita cu program normal Osorhei” in suprafata de 108 mp situata in loc. Osorhei
strada 2 nr. 53/A (nr. vechi 589), care face parte integrată din prezentul procesverbal.
Se trece la analizarea punctului 16 de pe Ordinea de zi, anume a Proiectului
de hotărâre privind aprobarea instrumentarii proiectului “Lucrari de renovare
energetica a cladirii C2 “Scoala gimnaziala Aurel Pop Oșorhei” in suprafata de 605
mp situata in loc. Osorhei strada 1 nr. 109 (nr. vechi 416).
Inițiatorul acestui proiect de hotărâre este Primarul comunei Oșorhei, dl.
Gligor Ioan.
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. 43 privind aprobarea instrumentarii proiectului “Lucrari de renovare energetica a
cladirii C2 “Scoala gimnaziala Aurel Pop Osorhei” in suprafata de 605 mp situata in
loc. Osorhei strada 1 nr. 109 (nr. vechi 416), care face parte integrantă din prezentul
proces-verbal.
Următorul proiect de pe Ordinea de zi este cel privind aprobarea planului de
amplasament al imobilului si avizarea documentatiei cadastrale, a unui imobile
reprezentand Drum in extravilanul localitatii Cheriu, proprietatea publica a Comunei
Osorhei.
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. 44 privind aprobarea planului de amplasament al imobilului si avizarea
documentatiei cadastrale, a unui imobile reprezentand Drum in extravilanul localitatii
Cheriu, proprietatea publica a Comunei Osorhei, care face parte integrantă din
prezentul proces- verbal.
Se procedează la analizarea și dezbaterea următorului proiect de hotărâre,
cel privind acceptarea donatiei numitului Abrudan Horia Mihai in calitate de
proprietar asupra imobilului reprezentand drum in suprafata de 2542 mp, identificat
in Cf 62913 avand numarul cadastral 62913 Osorhei, cu destinatia DRUM PUBLIC.
Inițiatorul acestui proiect de hotărâre este Primarul comunei Oșorhei, dl.
Gligor Ioan.
Se menționează avizul favorabil adoptării proiectului în forma sa inițială, aviz
emis de către Comisia de specialitate nr. 1, nu sunt alte obiecții.
Proiectul este supus la vot, fiind votat în forma cu 15 voturi „pentru” din totalul
de 15, cu 0 voturi împotrivă, 0 abțineri, Consiliul local al comunei Oșorhei adoptând
Hotărârea nr. 45 privind, acceptarea donatiei numitului Abrudan Horia Mihai in
calitate de proprietar asupra imobilului reprezentand drum in suprafata de 2542 mp,
identificat in Cf 62913 avand numarul cadastral 62913 Osorhei, cu destinatia DRUM
PUBLIC. care face parte integrantă din prezentul proces- verbal.
Urmează dezbaterii punctul nr. 19 al Ordinii de zi, și anume, Proiect de
hotărâre privind acceptarea donatiei numitului Mates Ionut Andrei in calitate de
proprietar asupra imobilelor reprezentand drum in suprafata de 142 mp, identificat in
Cf 62706 avand numarul cadastral 62706 Osorhei, cu destinatia DRUM PUBLIC si
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suprafata de 34 mp, identificat in Cf 62707, avand numarul cadastral 62707 Osorhei,
cu destinatia Spatiu verde.
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. 46
privind acceptarea donatiei numitului Mates Ionut Andrei in calitate de proprietar
asupra imobilelor reprezentand drum in suprafata de 142 mp, identificat in Cf 62706
avand numarul cadastral 62706 Osorhei, cu destinatia DRUM PUBLIC si suprafata
de 34 mp, identificat in Cf 62707, avand numarul cadastral 62707 Osorhei, cu
destinatia Spatiu verde, care face parte integrată din prezentul proces- verbal.
Se trece la dezbaterea punctului nr. 20 al Ordinii de zi, și anume, Proiect de
hotărâre privind acceptarea donatiei numitei Forest Residence SRL, prin Mates
Ionut Andrei in calitate de asociat si administrator, asupra imobilelor reprezentand
drum in suprafata de 2716 mp, identificat in Cf 62669 avand numarul cadastral
62669 Osorhei, cu destinatia DRUM PUBLIC si suprafetele de 69 mp, identificat in
Cf 62667, avand numarul cadastral 62667 Osorhei si 96 mp identificat in Cf 62668,
avand numarul cadastral 62668, cu destinatia Spatiu verde.
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. 47
privind acceptarea donatiei numitei Forest Residence SRL , prin Mates Ionut Andrei
in calitate de asociat si administrator, asupra imobilelor reprezentand drum in
suprafata de 2716 mp , identificat in Cf 62669 avand numarul cadastral 62669
Osorhei, cu destinatia DRUM PUBLIC si suprafetele de 69 mp , identificat in Cf
62667, avand numarul cadastral 62667 Osorhei si 96 mp identificat in Cf 62668,
avand numarul cadastral 62668, cu destinatia Spatiu verde, care face parte integrată
din prezentul proces- verbal.
Urmează dezbaterii punctul nr. 21 al Ordinii de zi, și anume, Proiect de
hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri datorat bugetului
local al comunei Oșorhei de către Parohia Reformată Oșorhei.
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. 48
privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri datorat bugetului local al
comunei Oșorhei de către Parohia Reformată Oșorhei, care face parte integrată din
prezentul proces- verbal.
Se trece la dezbaterea punctului nr. 22 al Ordinii de zi, și anume, Proiect de
hotărâre privind aprobarea acordării tipurilor, cuantumului și numărului burselor
elevilor din învățământul preuniversitar de stat ce se vor acorda la nivelul comunei
Oșorhei pentru anul școlar 2021-2022.
Inițiatorul proiectului este dl. Primar, Gligor Ioan, se prezintă materialele
anexă la acest proiect, 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. 49
privind aprobarea acordării tipurilor, cuantumului și numărului burselor elevilor din
învățământul preuniversitar de stat ce se vor acorda la nivelul comunei Oșorhei
pentru anul școlar 2021-2022, care face parte integrată din prezentul proces- verbal.
Următorul proiect de pe Ordinea de zi este cel privind aprobarea rectificării
Bugetului Local al comunei Oșorhei.
Inițiatorul proiectului este dl. Primar, Gligor Ioan care susține necesitatea
rectificării bugetului local.
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. 50 privind aprobarea rectificării Bugetului Local al comunei Oșorhei, care face
parte integrantă din prezentul proces- verbal.
Se trece la dezbaterea punctului nr. 24 al Ordinii de zi, și anume, Proiect de
hotărâre privind aprobarea coridorului de expropriere şi declanşarea procedurii de
expropriere a terenului proprietate privată, afectat de amplasamentul lucrării de
utilitate publică „Introducere retele inteligente de gaze naturale in Zona Metropolitana
Oradea – etapa 1 (UAT Nojorid, UAT Osorhei, UAT Paleu”, reprezentand Tronson
str. 3, comuma Osorhei.
Inițiatorul proiectului este dl. Primar, Gligor Ioan, care explică modalitatea și
etapele de realizare a acestui obiectiv de investitii, se prezintă materialele anexă la
acest proiect.
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 11 voturi „pentru” din totalul de 15, cu 0 voturi
împotrivă, 4 abțineri din partea domnilor consilieri Seica Adrian, Biriș Nicolae, Negruț
Vasile și Jurgiu Tudor, Consiliul local al comunei Oșorhei adoptând Hotărârea nr. 51
privind aprobarea coridorului de expropriere şi declanşarea procedurii de
expropriere a terenului proprietate privată, afectat de amplasamentul lucrării de
utilitate publică „Introducere retele inteligente de gaze naturale in Zona Metropolitana
Oradea – etapa 1 (UAT Nojorid, UAT Osorhei, UAT Paleu”, reprezentand Tronson
str. 3, comuma Osorhei, care face parte integrată din prezentul proces- verbal.
Următorul proiect de pe Ordinea de zi este cel privind aprobarea depunerii
Proiectului „Renovarea integrală a clădirilor instituțiilor de învățământ din comuna
Oșorhei, județul Bihor”.
Inițiatorii proiectului sunt domnii consilieri Negruț Vasile și Jurgiu Tudor care
susțin necesitatea adoptării acestui proiect.
Președintele de ședință supune la vot acest proiect de hotărâre : 4 voturi
pentru aprobarea lui și 11 voturi împotriva aprobării acestuia. In conformitate cu
prevederile Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local Oșorhei
acest aspect este menționat în procesul verbal fără a mai fi necesară adoptarea unei
hotărâri de respingere a proiectului de hotărâre.
Se trece la dezbaterea ultimului punct al Ordinii de zi, anume: Proiectului de
hotărâre privind aprobarea concesionarii a 26 parcele de teren aparținând
domeniului privat al comunei Oșorhei, situate în localitatea Osorhei, „Zona
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industriala Osorhei 1”, în suprafață de 167.220 mp, si a Regulamnetului de
functionare a Zonei industriale Osorhei 1.
Inițiatorul acestui proiect de hotărâre este Primarul comunei Oșorhei, dl.
Gligor Ioan care explică necesitatea implementării acestui obiectiv.
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. 52 privind aprobarea concesionarii a 26 parcele de teren aparținând domeniului
privat al comunei Oșorhei, situate în localitatea Osorhei, „Zona industriala Osorhei
1”, în suprafață de 167.220 mp, si a Regulamnetului de functionare a Zonei
industriale Osorhei 1, care face parte integrantă din prezentul proces-verbal.
La punctul DIVERSE/CERERI/INFORMĂRI
Dl. consilier Vargyas aduce în discuție unele aspecte tehnice privind șanțul
de pe str.3 .
Domnul primar ia act de această informare.
În continuare domnul consilier Negruț Vasile întreabă dacă se vor continua
lucrările de pietruire la str.544, zona Miniparadis. Domnul primar clarifică acest
aspect.
Tot domnul Negruț
Vasile, este interesat de stadiul Proiectului de gaz.
Domnul primar menționează că se așteaptă semnarea Contractului de finanțare.
În continuare dl.consilier întreabă care sunt intențiile în viitor cu imobilul ce
găzduiește Centrul de informare turistică, sugerând că ar fi indicat să se facă
ateliere cu diferite tematici pentru copiii de la școală. Dl.consilier Seica menționează
că ar fi bine să se planteze niște tei în zona respectivă.
Domnul primar precizează că se are în vedere valorificarea acestui imobil.
Tot domnul Negruț Vasile aduce în discuție și situația șanțului de la intrare în
satul Cheriu care este înfundat.
Domnul primar menționează că va verifica această situație.
Datorită faptului că nu mai sunt alte cereri sau late aspecte de discutat,
președintele de ședință declară închisă ședința Consiliului Local al comunei Oșorhei
din data de 31 martie 2022.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
DUMITREANU MIHNEA-ANDREI
SECRETARUL GENERAL AL COMUNEI OȘORHEI
MORAR MEDA
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