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                                                      PROCES VERBAL 
 
Încheiat azi 08 aprilie 2020 la sediul Căminului cultural Gepiu,cu ocazia desfăşurării şedinţei 
ordinare a Consiliului Local Gepiu 
 
 Şedinţa de azi a fost convocată prin Dispoziţia Primarului comunei Gepiu nr.59 din  
31.03.2020  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 10 consilieri locali în funcție precum și d-l Bușe Gheorghe-
Dan care urmează a fi validat în funcția de consilier local. 

Se face menţiunea că viceprimarul comunei Gepiu  face parte din cei 11 consilieri 
locali. 

               La şedinţă sunt prezenţi d-l primar Purge Ioan, d-na secretar Iancu Ramona . 
   Președinte de ședință este d-l  Berindan Florian ales într-o ședință anterioară. 

             D-l preşedinte supune la  vot aprobarea ordinii de zi.S-a suplimentat ordinea de zi cu 
un proiect de hotărâre.D-l primar face unele precizări legate de proiectul de hotărâre 
suplimentat-deschiderea de coli CF pentru 2 parcele –proiect introducere gaz. Se aprobă cu 10 
voturi „pentru” din 10 consilieri prezenţi,adoptându-se Hotărârea nr. 9 din 

08.04.2020.(inclusiv suplimentarea). 
  D-l preşedinte supune la  vot aprobarea procesului verbal al şedinţei anterioare din 

data de 19.02.2020 . Se aprobă cu 10 voturi „pentru” din 10 consilieri prezenţi,adoptându-se 
Hotărârea nr.10 din 08.04.2020.        

  D-l preşedinte propune discutarea primului punct . 
Proiect de hotărâre privind  validarea mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local al 
Comunei Gepiu a domnului Buşe Gheorghe-Dan din partea Partidului Social Democrat  
 (iniţiator primar Purge Ioan) 
             D-l președinte dă cuvântul d-lui primar.Acesta spune că a fost încetat prin ordin al 
Prefectului mandatul de consilier local al d-lui Igna Gheorghe și a fost declarat locul vacant. 
Au fost făcute demersurile în vederea validării următorul consilier din partea PSD care este d-l 
Bușe Gheorghe-Dan.Comisia de validare din cadrul consiliului local a constatat întrunirea 
condițiilor privind validarea consilierului. 
           D-na secretar face precizarea că d-l Bușe nu va participa la vot în acest caz.  

Dl preşedinte supune la  vot aprobarea proiectului de hotărâre . Se aprobă cu 10 voturi 
„pentru” din 10 consilieri prezenţi,adoptându-se Hotărârea nr.11 din 08.04.2020. (1 consilier 
nu votează-dl Bușe). 

D-l Bușe Gheorghe-Dan este invitat să depună jurământul.După citirea acestuia a fost 
semnat iar un exemplar a fost înmânat consilierului. 

D-l preşedinte propune discutarea următorului punct  
Proiect de hotărâre privind  aprobarea solicitării prelungirii până la data de 09.12.2020 a 

Scrisorii de garantie nr. 565/02.10.2018 de la FNGCIMM SA IFN in valoare de  472.000,00 lei in 
vederea garantarii obligatiilor de plata a avansului de  472.000,00   lei din fonduri nerambursabile 
pentru implementarea proiectului intitulat – „ DOTAREA CAMINELOR  CULTURALE IN 
LOCALITATILE GEPIU SI BICACI, COMUNA GEPIU, JUDETUL BIHOR ” (inițiator Purge Ioan) 
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D-l președinte dă cuvântul d-lui primar.Acesta spune că s-a făcut proiect pentru 
dotarea căminelor culturale pentru care a fost aprobată finanțare prin fonduri 
europene.Proiectul este în derulare.Pentru proiect a fost aprobată scrisoare de garanție pentru 
care trebuie solicitată prelungirea termenului până în 9 dec 2020.În continuare se fac 
achizițiile pentru acest proiect.Dotările mai înseamnă,scaune,instrumente muzicale,constume 
populare ,echipare video,psi.si altele. 

D-l Cociobei întreabă la cât se ridică suma totală? Întreabă de ce așa de scump,11 
miliarde? 

D-l primar citeste sumele aprobate pentru proiect prin hotarârea din septembrie 2018.  
D-l primar spune că pe fiecare obiectiv există listă de dotări care fiecare are 

preț.Conform proiectului este impus a se solicita scrisoare de garanție pentru obținerea 
avansului care este ulterior decontat. 

Dl Cociobei consideră că prețurile sunt prea mari. 
D-l viceprimar consideră că este tardiv să mai discutăm acum despre unele lucruri 

atâta timp cât s-a mai votat.Chiar dacă sumele pentru acest proiect sunt considerate ridicate 
totuși acesta este în derulare.Este nevoie si de aceste lucruri dar poate nu sunt așa de 
importante cum ar fi terminarea sistemului de canalizare,modernizarea unor drumuri din 
comună,constructia de trotuare,cam astea sunt unele din problemele de care întreabă unii 
cetățeni din comună.Analizând situația legată de proiectul cu dotarea caminelor culturale 
,după părerea dumnealui  poate că ar fi trebuit să ne gândim dacă să aprobăm sau nu 
documentația.În acest moment sumele ,per total proiect ,sunt considerate mari. 

D-l primar spune că aceste dotări pentru caminele culturale ramân pentru comunitate și 
că a fost primită finantare nerambursabilă pentru ele,cu o anumită cotă de cofinanțare și din 
partea noastră. 

D-l Cociobei spune că este de acord că trebuie să fie modernizate și caminele culturale 
dar sunt și alte domenii spre care ar trebui sa ne îndreptăm atenția.Dă ex. Pe d-na doctor din 
Gepiu care își desfășoară activitatea într-un spațiu mic și nu beneficiază de scutirea la plata 
unor taxe-impozit pe cladire  .Constată că pentru biserici sunt tot felul de scutiri acordate de 
stat. 

D-l primar spune că nu se poate acorda scutire pentru impozite,aceste sunt verificate 
de curtea de conturi si daca nu sunt încasate sunt imputate persoanelor în cauză.Revenind la 
proiectul cu dotarea caminelor culturale dacă nu depuneam noi documentația ar fi depus alte 
administratii interesate.Așa ,nu am plătit noi decât o anumită sumă,restul sunt bani primiți. 

D-l Cociobei consideră că sunt mari sumele și că nu reține ca să se fi discutat așa ceva. 
D-l Zaban face precizarea,fără să dea numele unora dintre colegi,că au mai fost și alte 

ședințe de consiliu în care se discutau diverse probleme,colegii erau de acord iar la ședintele 
ulterioare,când se aducea în discuție unele aspecte discutate în ședintele anterioare,se făcea 
aceeași afirmație, nu se reținea faptul că s-a discutat .De ce trebuie să ne întrebăm de la o 
ședință la alta așa ceva? Este la al 4-lea mandat de consilier local.În anii anterior se punea 
problema că nu se fac anumite lucruri pentru dezvoltarea comunității,acum când se fac se 
pune problema că nu e bine de ce se fac. 

D-l Cociobei întreabă dacă aceste achiziții erau necesare pentru comunitate? 
D-l primar consideră că erau necesare și de aceea s-a făcut.I-a informat pe domnii 

consilieri înainte de depunerea proiectului . 
D-l președinte îi roagă pe colegi să vorbească pe rând,deoarece nu se înțelege nimic 

dacă toată lumea vorbește în același timp.Se discută și despre dotarea locației din Gepiu 
colonie. 

D-l primar spune că si acolo s-au distribuit scaune,mese,perdele,frigider.Dacă a fost 
linie de finațare s-a profitat de acest lucru.Asa s-a făcut și pentru modernizare de drumuri cât 
și pentru achiziția de buldoexcavator. 

D-l Cociobei sesizează că la drumul care duce la Bicaci nici acum nu s-au remediat 
cele discutate .Dl primar confirmă că se vor remedia. 

D-l președinte se adresează domnului Cociobei spunând ca aceste lucruri să fie 
discutate la punctul Diverse. 

D-l Cociobei mai întreabă dacă se poate lega la canalizare?Ce proiecte s-au mai făcut? 
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Dl primar comunică că nu este finalizat proiectul,în consecință nu se poate face acest 
lucru deocamdată.S-au mai achizitionat buldoexcavator,cisternă vidanjă,caminele culturale 
sunt dotate.Firma care a făcut prospecțiuni pe teritoriul comunei a dat 15.000 euro .Copiii din 
comună fac dansuri populare.Se vor achizitiona costume populare și instrumente muzicale. 

Se discută aspecte legate de activitatea buldoexcavatorului. 
D-l Cociobei spune că a înțeles că nu este prevăzută taxă pentru închirierea 

buldoexcavatorului ,cu acesta urmând a se efectua activități pe domeniul public.Face 
precizarea ca s-au efectuat lucrari pentru cetățeni. 

Domnul primar spune că s-au efectuat lucrări pentru diverse situații.(ex lucrări la apă) 
și s-a plătit taxa la apă. 

Dl preşedinte supune la  vot aprobarea proiectului de hotărâre . Se aprobă cu 11 voturi 
„pentru” din 11 consilieri prezenţi,adoptându-se Hotărârea nr.12 din 08.04.2020.  

D-l preşedinte propune discutarea următorului punct  
        Proiect de hotărâre privind aprobarea „Planului de analiză şi acoperire a riscurilor”,al comunei 
Gepiu,jud.Bihor pentru anul 2020 (inițiator Memetea Vasile-Florian) 

D-l președinte dă cuvântul d-lui viceprimar.Acesta prezintă proiectul de hotărâre. 
Precizează că a fost întocmit Planul de analiză şi acoperire a riscurilor al comunei Gepiu cu 

datele cerute în funcție de situație.Același lucru s-a facut și pentru următorul proiect de hotărâre.Cele 2 
planuri se actualizează în fiecare an. 
            D-l președinte întreabă dacă sunt întrebări? 

Nefiind întrebări  dl preşedinte supune la  vot aprobarea proiectului de hotărâre . Se 
aprobă cu 11 voturi „pentru” din 11 consilieri prezenţi,adoptându-se Hotărârea nr.13 din 

08.04.2020. 

D-l preşedinte propune discutarea următorului punct  
 Proiect de hotărâre  privind aprobarea  „Planului de asigurare cu resurse umane,materiale şi 

financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă din Comuna Gepiu,judeţul Bihor pe anul 2020  Se 
discută  punctul (inițiator Memetea Vasile-Florian) 

D-l președinte dă cuvântul d-lui viceprimar.Acesta prezintă proiectul de hotărâre. 
Precizează că a fost întocmit Planului de asigurare cu resurse umane,materiale şi financiare 

pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă din Comuna Gepiu și prezintă câteva detalii din 
plan.(materiale necesare ex.10 lopeți – 5 existente,5 necesare, suma de 5.000 lei resurse materiale etc.) 

D-l președinte dă cuvântul dnei secretar pentru a face unele precizări.Aceasta spune că s-ar 
putea să fie necesară suplimentarea cu fonduri destinate pentru gestionarea situațiilor de urgentă ,în 
funcție de situația care va fi impusă,ținând cont că la nivel mondial este pandevie de coronavirus-
Covid19.S-a primit adresa de la DSP Bihor prin care autoritățile locale,adică și consiliul local urma să 
fie informat cu privire la necesitatea întreprinderii mai multor actiuni în vederea prevenirii îmbolnavirii 
cu virusul Covid19.D-na secretar citește adresa DSP.În proiectul de buget s-a alocat o anumită sumă cu 
această destinație dar nu a fost nevoie încă de a fi cheltuite acele fonduri. 

D-l primar spune că avem contract în vigoare pentru lucrări DDD dar conform noilor cerințe 
urmează a se face dezinfecția în stațiile de autobuz,comunitățile de romi ,locurile publice,în posibilele 
focare. 

D-l consilier Cociobei spune că si dumnealui a fost in autoizolare din cauza serviciului fiind 
plecat în Olanda.La fel și soția.Nu consideră că este corect ca cetățenii ,în aceste cazuri ,să nu fie  
întrebați dacă au nevoie de ceva. 

Dl primar spune că d-l Cociobei a fost sunat de către d-l viceprimar deoarece noi primim liste 
cu persoane izolate de la DSP care este instituția abilitată să comunice astfel de date. 

Domnii consilieri discută pe marginea acestui subiect. 
Dl președinte supune la  vot aprobarea proiectului de hotărâre . Se aprobă cu 11 voturi 

„pentru” din 11 consilieri prezenţi,adoptându-se Hotărârea nr.14 din 08.04.2020. 

D-l preşedinte propune discutarea următorului punct  
  Proiect de hotărâre  privind aprobarea modului de întocmire ,în format electronic, a registrului agricol 
pentru Comuna Gepiu,județul Bihor  (inițiator Purge Ioan) 
 D-l președinte dă cuvântul dlui primar.Acesta spune că se avea posibilitatea întocmirii 
registrului agricol pe suport hartie sau în format electronic.În urma verificării comisiei mixte din partea 
mai multor instituții a statului a fost propusă întocmirea registrului agricol în format electronic. 
Datele vor fi necesare și pentru recensamantul agricol care se fa desfasura începând cu anul viitor.De 
ex în prezent se face cadastrul general.Datele si la APIA se vor transmite online. 
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Dl președinte întreabă dacă sunt întrebări.Nefiind întrebări se supune la  vot aprobarea 
proiectului de hotărâre . Se aprobă cu 11 voturi „pentru” din 11 consilieri prezenţi,adoptându-
se Hotărârea nr.15 din 08.04.2020. 

 D-l preşedinte propune discutarea următorului punct  
        Proiect de hotarâre privind aprobarea deschiderii de coli funciare în vederea înregistrării a 2 
parcele cu numere cadastrale diferite :nr.cad 54424 Gepiu(4980 mp),nr.cad. 54425 Gepiu (785 
mp),provenite din dezmembrarea parcelei cu număr cadastral 54117 Gepiu în suprafaţă  totală de 5765 
mp (inițiator Purge Ioan) 

D-l președinte dă cuvântul dlui primar.Acesta spune că s-a făcut dezmembrarea pentru parcela 
cu nr. cad. 54117 Gepiu pentru introducerea gazului metan in comună.Aceasta parcelă s-a dezmembrat 
în 2 parcele distincte pentru care au fost propuse 2 numere cadastrale diferite.Pentru a putea fi înscrise 
în coala de CF este necesară aprobarea prin hotarâre a autorității deliberative.  

Dl președinte întreabă dacă sunt întrebări.Nefiind întrebări se supune la  vot aprobarea 
proiectului de hotărâre . Se aprobă cu 11 voturi „pentru” din 11 consilieri prezenţi,adoptându-
se Hotărârea nr.16 din 08.04.2020. 

Se discută punctul Diverse. 
 D-l președinte dă cuvântul domnilor consilieri. 
 Dl Cociobei întreabă de ce s-a  pus pancardă cu proprietate privată în apropiera lacului 
de acumulare? Face precizarea deoarece oamenii din sat l-au întrebat dacă s-a vândut barajul? 

I se comunică că a existat la primarie o astfel de pancardă din material de tablă și s-a 
amplasat deoarece mergeau diverși cetățeni la pescuit care este interzis în această perioadă. 

Se prezintă următoarele rapoarte: 
       Raportul privind starea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale pentru 
anul 2019; 
           Raportul asupra situaţiei gestionării bunurilor pentru anul 2019; 
           Raportul privind aducerea la îndeplinire a hotărârilor consiliului local pentru anul 2019 
          Dna secretar aduce în discuție obligativitatea depunerii rapoartelor de activitate de către 
consilierii locali pentru activitatea avută anul trecut,ce se consideră că trebuie să se scrie. 
 Dl Cociobei depune o cerere prin care solicită anumite date iar în baza răspunsului ce va fi 
dat,din punctului dumnealui de vedere urmează să-și facă raportul de activitate.I se comunică că 
cererea va fi înregistrată. 
 Se discută aspecte legate de anumite informații cu privire la lacul de acumulare și barajul de 
retenție care sunt prezentate cetățenilor. ( nu e vorba de vânzarea acestor bunuri ,fiind proprietate 
publică nu se vând). 
 Dl primar aduce în discuție faptul că s-a deschis o linie de finanțare pentru lucrări de 
dezinsecție,dezinfecție,deratizare,utilaje aferente.Nu știe exact toate amănuntele dar se va vedea ce se 
solicită prin ghidul de finanțare.S-a gândit că ar fi binevenit proiectul având în vedere că este necesară 
luarea ,din ce în ce mai des ,a unor măsuri legate de stârpirea insectelor,etc.  
           Domnul Cociobei atrage atenția că pentru astfel de lucrări este nevoie de persoane 
calificate unele lucrări având nevoie chiar de angajarea unui medic veterinar. 
 Dl primar spune că solicitarea urmează a fi depusă iar valoarea este de 30.000 euro. 
            Domnul primar îi întreabă pe domnii consilieri dacă aceștia consideră necesar accesarea unui 
astfel de proiect.Nu dorește ca să fim în situație ca și cu proiectul cu dotarea caminelor culturale. 
 D-na secretar face unele precizări legate de declarațiile de avere și de interese pe care aleșii 
locali au obligația a le depune.Informează că fiecare consilier a primit un formular din cele 2 declarații 
pe suport hartie,acestea urmând a fi depuse la Primăria comunei Gepiu –Compartiment secretariat 
administrativ și relații cu publicul .Totodată ,cine dorește poate completa aceste declarații online ,se 
gasesc pe site-ul ANI precum și un ghid de completare al acestora. 
            D-l președinte întreabă dacă mai sunt întrebări? 

Nefiind întrebări d-l preşedinte declară închise lucrările şedinţei şi mulţumeşte 
colegilor pentru participare . 
 
          Gepiu la  08.04.2020   
      
 
       Preşedinte de şedinţă  ,                                     Secretar general UAT Comuna Gepiu ,    
           Florian Berindan                                                        Ramona-Corina Iancu 
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