
1 
 

 
România 
Judeţul Bihor 
Consiliul Local al comunei Gepiu 
 
 
 
                                                   PROCES VERBAL 
 
 
Încheiat azi 09 august 2019 la sediul Primăriei comunei Gepiu,cu ocazia desfăşurării 
şedinţei extraordinare a Consiliului Local Gepiu 
 
 
 Şedinţa de azi a fost convocată prin Dispoziţia Primarului comunei Gepiu nr.112 din  
05.08.2019  care cuprinde şi ordinea de zi pentru şedinţa de azi.Se face precizarea că primarul 
comunei Gepiu a fost în concediu de odihnă atribuțiile fiind delegate viceprimarului în baza 
dispoziției nr.111/25.07.2019. 

În baza dispoziției de convocare au fost trimise invitaţii consilierilor locali, invitaţii în 
care este prezentată ordinea de zi . 
 La şedinţă sunt prezenţi 8 din 11 consilieri locali,d-nii conilieri Igna Gheorghe,Rus 
Viorel și Cociobei Dumitru Claudiu fiind absenți motivați.O parte din dumnealor sunt plecați în 
concediu în străinătate. 

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 ,d-na 
contabil Szabo Marinela. 

Președinte de  ședință este  d-l Maihaiduda Francisc ale în ședința anterioară. 
D-l președinte supune spre aprobare ordinea de zi pentru ședința de azi.   
Se aprobă cu 8 voturi „pentru” din 8 consilieri prezenţi,adoptându-se Hotărârea nr.52 

din 09.08.2019. 
  D-l preşedinte supune la  vot aprobarea procesului verbal al şedinţei anterioare din 

data de 16.07.2019 . Se aprobă cu 8 voturi „pentru” din 8 consilieri prezenţi,adoptându-se 
Hotărârea nr.53 din 09.08.2019. 

D-l preşedinte propune discutarea primului punct . 
          Proiect de hotărâre privind  aprobarea rectificării III a  Bugetului local de venituri 
şi cheltuieli al comunei Gepiu pentru anul 2019 (iniţiator primar Purge Ioan) 

D-l preşedinte dă cuvântul dlui primar.Acesta spune că s-au primit de la Consiliul 
Județean cote defalcate din TVA 439 mii lei care au fost împărțiți pe proiecte.- drumurile de la 
Bicaci-1 miliard,la Gepiu colonie la drumuri  1 miliard ,1 miliard la biserică la Gepiu:Banii 
vor mai fi propusi pentru construcție si modernizare  trotuare ,la centrul medical Bicaci cu 
OUG 114 diferentă cofinanțare,la Centru medical Gepiu.Mai sunt 30000 la Biserica romano 
catolică din Bicaci pentru gard si împrejmuire cimitir.  

Acestea sunt sumele defalcate pentru obiectivele menționate. 
D-l președinte întreabă dacă  sunt întrebări? 
Nefiind întrebări  d-l preşedinte supune la  vot proiectul de hotărâre .  
Se aprobă cu 8 voturi „pentru” din 8 consilieri prezenţi,adoptându-se Hotărârea nr.54 

din 09.08.2019. 
            Se discută următorul punct din ordinea de zi. 
          Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării prelungirii până la data de 
01.11.2020 a Scrisorii de garantare de la FNGCIMM SA IFN nr. 284/12.07.2017 pentru 
implementarea proiectului “ Modernizare si extindere gradinita Gepiu” com. Gepiu, jud. 
Bihor, in baza contractului de finantare nerambursabila nr. C0720EN00031560500601 
(iniţiator primar Purge Ioan) 
 D-l președinte dă cuvântul d-lui primar.Acesta spune că la lucrările la grădinița din 
Gepiu suntem în faza de recepție a lucrării.Mai sunt de plătit aproximativ 900 milioane (rol) 



2 
 

constructorului.S-au solicitat fonduri prin scrisoare de garanție bancară,aceasta expiră și 
trebuie să facem prelungirea acesteia.D-na contabilă face unele completări cu privire la 
accesarea fondurilor pentru scrisoarea de garantare.Se prelungește încă pe un an. 
 D-l Nemeș întreabă dacă ne costă ceva?D-na contabilă spune că ni se solicită un 
comision de 0,1% din suma rămasă pentru lunile pentru care solicităm prelungirea .Suma este 
de 802 lei pentru încă 1 an de zile. 
 D-l președinte întreabă dacă  sunt întrebări? 

Nefiind întrebări  d-l preşedinte supune la  vot proiectul de hotărâre .  
Se aprobă cu 8 voturi „pentru” din 8 consilieri prezenţi,adoptându-se Hotărârea nr.55 

din 09.08.2019. 
Se discută următorul punct din ordinea de zi. 

         Proiect de hotărâre privind  aprobarea documentației Plan Urbanistic Zonal ”Fermă 
reproducție găini pentru Grupul de Producători de carne pasăre Nutrientul SRL fermă 
găini ouătoare în comuna Gepiu ” beneficiar Grupul de Producători de carne pasăre 
Nutrientul SRL (iniţiator primar Purge Ioan) 

Se dă cuvântul d-lui primar.Acesta spune că este vorba despre documentație depusă de 
firma prin care se solicită aprobarea construirii fermei de găini ouătoare si se propune si 
scoaterea terenului din circuitul agricol.S-a mai discutat despre această propunere și acum a 
fost întocmită documentația conform cerințelor impuse de legislatia in vigoare și a avizului dat 
și de comisia județeana de urbanism.Terenul este proprietate privată. 

D-l Nemeș întreabă dacă nu este periculoasă problema mirosurilor ? 
D-l primar spune că fima mai are si alte ferme la Leș,Ciumeghiu ,Păușa ,Miersig și nu se 

simte mirosul.Domnii consilieri discută pe marginea acestui subiect. 
D-l viceprimar spune că în prezent cerințele pentru construcția unor astfel de ferme sunt 

destul de drastice.Nu se primesc avize dacă instalațiile tehnologice nu sunt performante.  
           D-l președinte înteabă dacă sunt întrebări? 

Nefiind întrebări  d-l preşedinte supune la  vot proiectul de hotărâre .  
Se aprobă cu 8 voturi „pentru” din 8 consilieri prezenţi,adoptându-se Hotărârea nr.56 

din 09.08.2019. 
 D-l președinte întreabă dacă  sunt întrebări? 

La  punctul Diverse nu sunt probleme de ridicat. 
D-l preşedinte declară închise lucrările şedinţei şi mulţumeşte colegilor pentru 

participare . 
 
          Gepiu la 09.08.2019   
      
 
       Preşedinte de şedinţă  ,                                       Secretarul general UAT Comuna Gepiu ,    
       Mahaiduda Francisc                                                     Iancu Ramona Corina 
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