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România 
Judeţul Bihor 
Consiliul Local al comunei Gepiu 
 
 
 
                                                PROCES VERBAL 
 
Încheiat azi 06 iunie 2019 la sediul Primăriei comunei Gepiu,cu ocazia desfăşurării 
şedinţei ordinare a Consiliului Local Gepiu 
 
 
 Şedinţa de azi a fost convocată prin Dispoziţia Primarului comunei Gepiu nr.92 din  
30.05.2019  care cuprinde şi ordinea de zi pentru şedinţa de azi. 

În baza acesteia au fost trimise invitaţii consilierilor locali, invitaţii în care este 
prezentată ordinea de zi . 
 La şedinţă sunt prezenţi 9 din 11consilieri locali d-nii consilieri Cociobei Dumitru 
Claudiu și Rus Viorel,fiind absenți motivați. 

Se face menţiunea că viceprimarul comunei Gepiu  face parte din cei 11 consilieri locali. 
La şedinţă participă d-l primar și d-na secretar Iancu  Ramona. 
Președinte de ședință este d-l Zaban Emil ales într-o ședință anterioară. 
Se propune suplimentarea ordinii de zi cu un proiect de hotărâre. Proiect de hotărâre 

privind  aprobarea documentației tehnice în vederea amenajării unui drum de acces de la Capela 
Gepiu până la intrarea în Cimitirul din Gepiu (iniţiator primar Purge Ioan) 

D-l președinte supune spre aprobare ordinea de zi pentru ședința de azi inclusiv 
suplimentarea acesteia.  Se aprobă cu 9 voturi „pentru” din 9 consilieri prezenţi,adoptându-se 
Hotărârea nr.30 din 06.06.2019. 

  D-l preşedinte supune la  vot aprobarea procesului verbal al şedinţei anterioare din data 
de 18.04.2019 . Se aprobă cu 9 voturi „pentru” din 9 consilieri prezenţi,adoptându-se 
Hotărârea nr.31 din 06.06.2019. 

D-l preşedinte propune discutarea primului punct . 
   Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării posturilor de asistenți personali ai 
persoanelor cu handicap  cu un număr de 3 posturi în cadrul Unităţii Administrativ 
Teritoriale Comuna Gepiu, judeţul Bihor,  (iniţiator primar Purge Ioan) 

D-l preşedinte dă cuvântul d-lui primar.Acesta spune că a fost depusă cerere de angajare 
ca și asistent personal de către d-na Brînduș Rodica pentru fiul bolnav.Din păcate cazurile sunt 
grave și fiecare persoană bolnavă are nevoie de îngrijire.Mai sunt în discuție  încă 2 cazuri.Fiul 
d-nei Alina Berindan si nepoata d-nei Puszta Lenuța.Pentru a putea fi făcute angajări este 
nevoie de existența posturilor pe care urmează a fi angajați oamenii.Pentru toate aceste persoane 
bolnave,în prezent se acordă indemnizații. 

D-l președinte întreabă dacă sunt întrebări? 
            D-l preşedinte supune la  vot aprobarea proiectul de hotărâre propus.  Se aprobă cu 9 
voturi „pentru” din 9 consilieri prezenţi,adoptându-se Hotărârea nr.32 din 06.06.2019. 

D-l preşedinte propune discutarea următorului punct . 
 Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului  unității administrativ 

teritoriale să voteze în Adunarea Generală a Asociaților ADI ECOLECT GROUP pentru 
aprobarea Regulamentului de salubrizare, Strategiilor de contractare, Studiilor de 
fundamentare și a Documentațiilor de atribuire pentru delegarea prin concesiune a 
gestiunii activităților componente ale serviciului de salubrizare în județul Bihor ,  
(iniţiator primar Purge Ioan) 

D-l președinte dă cuvântul d-lui primar.Acesta spune că este vorba despre mandatarea 
unei persoane ca și reprezentant al uat-ului pentru a semna documentațiile în vederea pregătirii 
actelor pentru licitație.S-au adoptat, într-o ședință anterioară, hotărâri de consiliu local în 
vederea pregătirii licitațiilor.Acum este nevoie de mandatarea unui reprezentant din partea 
fiecarului uat pentru a vota în  Adunarea Generală a Asociaților ADI ECOLECT GROUP 
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pentru aprobarea Regulamentului de salubrizare, Strategiilor de contractare, Studiilor de 
fundamentare și a Documentațiilor de atribuire pentru delegarea prin concesiune a gestiunii 
activităților componente ale serviciului de salubrizare în județul Bihor.D-na secretar citește 
adresa primită de la ADI ECOLECT GROUP . 

D-l viceprimar face unele completări.Spune că a fost recent la ședință cu reprezentanții 
uat-urilor care fare fac parte din ADI Reosal având ca obiect salubrizarea.Propunerile sunt de a 
ridica deșeurile menajere pe 5 tipuri de fracții .Se discută pe marginea acestui subiect. 

D-l preşedinte supune la  vot aprobarea proiectul de hotărâre propus. Nefiind întrebări se 
aprobă cu 9 voturi „pentru” din 9 consilieri prezenţi,adoptându-se Hotărârea nr.33 din 
06.06.2019. 

D-l preşedinte propune discutarea următorului punct . 
 Proiect de hotărâre privind mandatarea Asociaței de Dezvoltare Intercomunitară 

REOSAL ca în numele și pe seama comunei Gepiu   să încheie, alături de  operatorii de 
salubritate contracte/ parteneriate cu organizațiile care implementeaza  obligațiile 
privind răspunderea extinsă a producătorului (OTR), pentru deșeurile care fac obiectul 
răspunderii extinse a producătorului, care se regăsesc în deșeurile municipale.(inițiator 
viceprimar Memetea Vasile-Florian) 

D-l președinte dă cuvântul d-lui viceprimar.Acesta prezintă proiectul de hotărâre.OTR 
înseamnă operator de transport regional și se dorește la ca nivelul întregului județ să prsteze 
srvicii astfel de operatori care urmează să colecteze gunoiul.Pentru teritoriul comunei noastre  
s-ar putea sa fie câștigată operarea de către AVE sau Compania Reosal.Se dorește ca prețurile 
să fie apropiate la toți operatorii.Se propune ca anul acesta ssă fie derulate procedurile de 
licitație pentru diverse zone. 

Domnii consilieri discută despre modul de colectare al deșeurilor menajere pe teritoriul 
comunei noastre și ceea ce înțeleg cetățenii prin selectarea gunoiului menajer. 

Este important să avem operator de salubrizare activ care sa-și facă treaba. 
D-l preşedinte supune la  vot aprobarea proiectul de hotărâre propus. Întreabă dacă sunt 

întrebări. Se aprobă cu 9 voturi „pentru” din 9 consilieri prezenţi,adoptându-se Hotărârea 
nr.34 din 06.06.2019. 

D-l preşedinte propune discutarea următorului punct . 
            Proiect de hotărâre privind  aprobarea situațiilor financiare anuale existente la 
31.12.2018,a execuției bugetului de venituri și cheltuieli  pentru anul 2018  pentru Ocolul 
Silvic Brătcuța R.A., (inițiator viceprimar Memetea Vasile-Florian) 

D-l președinte dă cuvântul d-lui viceprimar. 
Acesta spune că situațiile financiare prezentate sunt pentru toate Uat-urile ale căror 

bunuri imobile cu vegetație forestieră le gestionează OS Brătcuța RA.Pe viitor ar fi bine dacă  
s-ar face aceste situații pentru fiecare uat în parte.Prezintă faptul că pentru comuna noastră s-au 
alocat 786 mc material lemnos și profitul aferent pentru acestea.Din exploatarea acestora reiese 
profit după scăderea cheltuielilor aferente cu materialul lemnos.În prezent din gestionarea 
materialului lemnos noi avem profit. 

D-l președinte întreabă dacă mai sunt întrebări? Nefiind întrebări se aprobă cu 9 voturi 
„pentru” din 9 consilieri prezenţi,adoptându-se Hotărârea nr.35 din 06.06.2019. 
            Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru 
anul 2019 pentru Ocolul Silvic Brătcuța R.A. (inițiator viceprimar Memetea Vasile-
Florian) 

D-l președinte dă cuvântul d-lui viceprimar. 
Acesta spune că proiectul de hotărâre se referă la cât se preconizează venitul pentru anul 

2019 din gestionarea materialului lemnos precum și cheltuielile aferente și alte cheltuieli ale 
ocolului silvic .Se va aduce material lemnos pentru primărie și pentru școlile din comună. 

D-l președinte întreabă dacă mai sunt întrebări? Nefiind întrebări se aprobă cu 9 voturi 
„pentru” din 9 consilieri prezenţi,adoptându-se Hotărârea nr.36 din 06.06.2019. 

D-l preşedinte propune discutarea următorului punct. 
Proiect de hotărâre privind  aprobarea documentației tehnice în vederea amenajării unui 
drum de acces ce va face legătua între DC cu nr. cadastral 53370 Gepiu  și DJ Leș-Tinca 
cu nr. cadastral 60103 (iniţiator primar Purge Ioan) 

D-l președinte dă cuvântul d-lui primar. 
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D-l primar prezintă proiectul de hotărâre.Este vorba despre drumul care merge de la 
Gepiu(Podul Țiganului) până la drumul care merge la Husasău.Am primit solicitare și de la SC 
Nutrientul care are în zonă un proiect de construcție hală pentru creștere de găini ouătoare. 

Dacă se va închiria lacul de acumulare din zonă se vor putea face investiții acolo.Pe 
viitor  se vor putea accesa fonduri pentru modernizarea drumurilor de acces.În zonă urmează a 
se amplasa stâlpi de curent electric pentru iluminat. 

D-l președinte întreabă dacă mai sunt întrebări? Nefiind întrebări se aprobă cu 9 voturi 
„pentru” din 9 consilieri prezenţi,adoptându-se Hotărârea nr.37 din 06.06.2019. 

D-l preşedinte propune discutarea următorului punct. 
            Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice în vederea 
amenajării unui drum de acces de la Capela Gepiu până la intrarea în Cimitirul din 
Gepiu (iniţiator primar Purge Ioan) 

D-l președinte dă cuvântul d-lui primar. 
            D-l primar prezintă proiectul de hotărâre .Spune că se intenționează să se facă un  drum 
de acces de la capela din Gepiu până la cimitir.Prezintă traseul ales.Se va face pod peste vale in 
spatele capelei și se va merge dealungul drumului.Este greu să se meargă pe șoseaua principală 
deoarece este foarte aglomerat.Domnii consilieri discută pe marginea acestui subiect.Se vor 
solicita soluții tehnice din partea specialiștilor.Dacă tot se face programul național de cadastrare 
se va face si pentru aceste zone. 

D-l președinte întreabă dacă mai sunt întrebări? Nefiind întrebări se aprobă cu 9 voturi 
„pentru” din 9 consilieri prezenţi,adoptându-se Hotărârea nr.38 din 06.06.2019. 

D-l preşedinte propune discutarea următorului punct. 
            Diverse 

D-l primar aduce în discuție situația existentă în legătură cu medicul stomatolog.Acesta 
are închiriat cabinetul medical și de la începutul anului a suferit un grav accident fiind în comă 
indusă , neputându-si exercita meseria din motive independente de voința dumnealui.Până acum 
dl primar  a plătit chiria  aferentă spațiului sperând că lucrurile se vor îmbunătăți.Din păcate 
starea dlui doctor este aceeași.Din acest motiv se propune domnilor consilieri acordul privind 
suspendarea exercitării contractului până la o dată ulterioară,urmând a ne interesa care sunt 
modalitățile legale de a putea face acest lucru. 

Domnii consilieri discută pe marginea acestui subiect fiind de acord că d-l doctor a fost 
un chiriaș bun și ar fi bine să reușim să  discutăm cu d-l doctor dacă ar fi posibil.În principiu  
d-nii consilieri sunt de acord.Se va urmări situația. 
           D-l preşedinte declară închise lucrările şedinţei şi mulţumeşte colegilor pentru 
participare. 
 
          Gepiu la  06.06.2019   
       
 
 
 
       Preşedinte de şedinţă  ,                                       Secretarul comunei Gepiu ,    
            Zaban Emil                                                        Iancu Ramona Corina 
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