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România 
Judeţul Bihor 
Consiliul Local al comunei Gepiu 
 
 
                                                   PROCES VERBAL 
 
Încheiat azi 27 februarie 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.59 din  
22.02.2019  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 10 din 11consilieri locali,d-Maihaiduda Francisc  fiind absent 
motivat. 

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. 
Se propune alegerea președintelui de ședință . 
D-l  d-l Memetea Vasile-Florian îl propune pe d-l Zaban Emil.Nu mai sunt alte 
propuneri. 
Se supune la vot . Se aprobă cu 10 voturi „pentru” din 10 consilieri prezenţi,adoptându-

se Hotărârea nr.1 din 27.02.2019. 
D-l președinte supune spre aprobare ordinea de zi pentru ședința de azi.   
Se propune suplimentarea ordinii de zi cu 5 proiecte de hotărâre.  

1 Proiect de hotărâre privind aprobarea reactualizării devizului general aferent lucrării : 
„Construire centru de permanență medicală în localitatea Gepiu,comuna Gepiu,județul Bihor” 
(iniţiator  primar Purge Ioan) 

2  Proiect de hotărâre privind aprobarea reactualizării devizului general aferent lucrării : 
„Construire centru medical în localitatea Bicaci, comuna Gepiu,județul Bihor” (iniţiator  primar 
Purge Ioan) 
        3 Proiect de hotărâre privind aprobarea reactualizării devizului general aferent lucrării : 
„Modernizare și extindere grădiniță  Gepiu,comuna Gepiu,județul Bihor” (iniţiator  primar 
Purge Ioan) 

4 Proiect de hotărâre privind aprobarea reactualizarii devizului general aferent 
documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivului : „Prima înfiinţare a reţelei de apă 
uzată,sistem de canalizare şi staţie de epurare în comuna Gepiu ,satele Gepiu şi Bicaci” 
(iniţiator  primar Purge Ioan) 

5  Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general reactualizat aferent lucrării 
„Modernizare Școală Gimnazială nr.1 Gepiu,Comuna Gepiu,județul Bihor” (iniţiator  primar 
Purge Ioan) 

D-l preşedinte supune la  vot aprobarea ordinii de zi,inclusiv suplimentarea.Se aprobă cu 
10 voturi „pentru” din 10 consilieri prezenţi,adoptându-se Hotărârea nr.2 din 27.02.2019. 

  D-l preşedinte supune la  vot aprobarea procesului verbal al şedinţei anterioare din data 
de 28.12.2018 . Se aprobă cu 10 voturi „pentru” din 10 consilieri prezenţi,adoptându-se 
Hotărârea nr.3 din 27.02.2019. 

D-l preşedinte propune discutarea primului punct . 
 Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar la data 
de 31.12.2018 pentru Comuna Gepiu,judeţul Bihor (iniţiator primar Purge Ioan) 

D-l preşedinte dă cuvântul d-nei contabil Szabo.În fiecare an se închide exerciţiul 
financiar  până la 31 dec .A apărut Ordinul 3809 /18.12.2018 în baza căruia s-a făcut încheierea 
exerciţiului bugetar.Pentru comuna noastră am avut un buget inițial la inceputul anului la care 
au fost adăugate rectificări,aprobate prin hotărâri de consiliu. 
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La sfârșitul anului 2018 contul de execuție este următorul:    
Contul de execuție Secțiunea de funcționare                                                                                            

VENITURI   TOTALE                                                                             2.200,86   MII LEI 
DIN CARE: 
-Venituri proprii                                                                                                           591,44 
-Imp.venit  transferuri  proprietati imobiliare. pers. (le vireaza notarii)                       23,26  
-Cote defalcate din impozitul pe venit (conform bugetului initial,rectificările-primite de la 
finanțe)                                                                                                                          370,41 
-Sume ,cote ,defalcate din impozitul.pe  venit pt . pentru echilibrarea bugetelor locale (de la 
finațe si consiliul județean,fiecare partea lor)                                                              436,44 
-Sume defalcate din TVA pentru  finantarea cheltuielilor descentralizate  la nivelul 
Comunelor,Oraselor,Municipiilor  ( lemne ajutor social;salarii insotitori/                              
indemnizatii persoane handicap,tichete gradinita;copii CES );                                   465,02 
-Sume cu destinatie speciala  
-Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea Bugetelor Locale  
(buget initial si  rectificari bugetare in cursul anului bugetar                                      613,00 
 prin Hotarari  de Guvern sau Hotarari Consiliul Judetean Bihor)     
- Vărsăminte secțiunea funcționare pt finanțarea Sect de dezvoltare                           300,00                                                                                                                   
-Subventii de la bugetul de stat (Lemne populatie)                                                       1,29                                                    
                                                                                                                              MII LEI                                                                                                                             
CHELTUIELI TOTALE:                                                                                  2.102,80 
DIN CARE: 
       - Autoritati publice (salarii- 687,13;Cheltuieli  materiale                              1.035,75 
si de capital; Contracte prestari servicii si mentenanta,conform 
legilor in vigoare;Avize,Autorizatii , Evaluari,pt.buna functionare 
domeniului public si privat  a instit.publice ;bunuri si servicii                     
 perfectionarea profesionala ,  vizavi de modificarile legislative, 
carti si publicatii   -348,22) 
 -Ordine publica si siguranta nationala (Echipament ,servicii PSI                            15,39                                                  
-Invatamant ( chelt.materiale.- 66,26 )                                                                     66,26 
- Copii CES ;tichete gradinita)                                                                                 13,50 
 -Cultura , recreere si religie                                                                                    159,44 
(Sport-66,99;culte ,biserici-75,00;.Dotari  alte servicii in 
 domeniul culturii si recreerii 17,45 ) 
-Asistenta sociala (Salarii insotitori-203,57;Indemnizatii handicap;                  429,01 
-211,08; Incalzire Ajutor social- ;lemne pop.- 14,36 )                              
  -Dezvoltare publica si locuinte                                                                          135,43 
 (Incalzit,Iluminat public , Inlocuit corpuri iluminat,reparatii-,intretinere  
sistem alimentare apa-) 
-Mediu –salubritate(serv.salubrizare ; diriginte santier proiect canalizare ;        24,67 
- Pietruit strazi , servicii buldoexcavator; trotuare Gepiu;                                 223,35 
 
Contul de execuție Secțiunea de dezvoltare 
 
VENITURI   TOTALE                                                                                 6.926,57   MII LEI 
DIN CARE: 
 
 Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru                                              + 300,00 
Finanțarea chelt.de dezvoltare 
 
Finanțarea programului național de dezvoltare locală PNDL                            2.707,03 
Sume alocate din bugetul AFIR                                                                          916,46     
Sume primite de la FEADR – prefinanțare 603,98 
Sume primite de la FEADR – an curent                                                            2.399,10 
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                                                                                                                              MII LEI                                                                                                                             
CHELTUIELI TOTALE:                                                                                   7.249,78 
DIN CARE: 
Autorități executive Proiect AFIR 19,90 
Achiziție utilaje în comuna Gepiu                                          
 
Sănătate:Proiecte PNDL 
Centru permanență Gepiu 292,06 
Cabinet medical Bicaci 
 
Învățământ Proiect AFIR și PNDL 
Proiect Modernizare grădiniță Gepiu AFIR 386,91 
Reabilitare Scoala Gepiu PNDL     6,35 
 
Cultură,recreere și religie Proiect AFIR 
Dotări cămine culturale Comuna Gepiu 37,33 
 
Mediu-salubritate-Proeict PNDL 
Canalizare Comuna Gepiu                                                                               1.533,26 
 
Transporturi Proiect AFIR și PNDL 
Infrastructura Ruteră comuna Gepiu AFIR  3.798,63 
Modernizare Infrastructură Buget local + 300,00 
Modernizare DC 24 PNDL      857,34 

D-l președinte întreabă dacă  sunt întrebări? 
Nefiind întrebări  d-l preşedinte supune la  vot proiectul de hotărâre .  
Se aprobă cu 10 voturi „pentru” din 10 consilieri prezenţi,adoptându-se Hotărârea nr.4 

din 27.02.2019. 
 Se discută următorul punct din ordinea de zi. 
          Proiect de hotărâre privind  aprobarea reţelei şcolare care va funcţiona în Comuna 
Gepiu în anul şcolar 2019-2020 (iniţiator  primar Purge Ioan) 
 D-l președinte dă cuvântul d-lui primar.Acesta spune că este vorba desprea aprobarea 
rețeli școlare care va funcționa pentru anul viitor școlar în comuna noastra .Față de anul trecut 
nu se schimbă nimic.Am primit avis de la Inspectoratul școlar și conform prevederilor legale 
trebuie aprobată această rețea școlară și prin hotărâre a consiliului local. 
            D-l președinte întreabă dacă  sunt întrebări? 

Nefiind întrebări  d-l preşedinte supune la  vot proiectul de hotărâre .  
Se aprobă cu 10 voturi „pentru” din 10 consilieri prezenţi,adoptându-se Hotărârea nr.5 

din 27.02.2019. 
            Se discută următorul punct din ordinea de zi. 
            Proiect de hotărâre privind  aprobarea  transformării funcției publice vacante  de 
inspector, gradul profesional ”superior,” în funcția publică vacantă de inspector, gradul 
profesional ”principal”,în cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Gepiu, 
(compartimentul financiar contabil,impozite și taxe) (iniţiator  primar Purge Ioan) 
 D-l președinte dă cuvântul d-lui primar.Acesta spune că începând cu data de 01.02.2019 
dl Haș Dorel a fost transferat în interes de serviciu la Primăria comunei Cefa.Postul de inspector 
superior din cadrul compartimentului financiar contabil a rămas vacant .Pentru buna desfasurare 
a activității în instituție este necesară ocuparea postului respectiv.De aceea s-a propus o mutare 
pe acel post a unui funcționar din cadrul instituției care îndeplinește condițiile de studii și 
vechime.Totodată se propune transformarea postului cu un grad profesional mai mic decât cel 
prevazut în prezent  pentru postul respectiv din inspector superior in inspector asistent.Ar fi 
bine dacă ar fi bărbat pentru că trebuie să meargă pe teren să încaseze taxele și impozitele.D-na 
contabilă prezintă succint atribuțiile postului vacant respectiv ale postului de la venituri pe care 
a fost angajată o persoană de la începutul acestui an.D-na secretar face precizarea ca din acest 
an a fost achizitionat un program informatic de plată on line a impozitelor locale .Din luna 
februarie este funcționabil și avem destul de multi cetățeni care au ales aceasta modalitate de 
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plată.Prezintă domnilor consilieri modul de plată cu cardul și roagă pe domnii consilieri să 
popularizeze această modalitate de plată.Este prezent pe pagina web a comunei si pe pagina de 
socializare Facebook deschisă pentru Primăria comunei Gepiu. 
  D-l președinte întreabă dacă  sunt întrebări? 

Nefiind întrebări  d-l preşedinte supune la  vot proiectul de hotărâre .  
Se aprobă cu 10 voturi „pentru” din 10 consilieri prezenţi,adoptându-se Hotărârea nr.6 

din 27.02.2019. 
Se discută următorul punct din ordinea de zi. 

 Proiect de hotărâre privind aprobarea reactualizării  structurii organizatorice a 
unităţii administrativ-teritoriale Comuna Gepiu, judeţul Bihor, respectiv aprobarea 
Organigramei şi a Statului de funcţii al structurii organizatorice UAT Comuna Gepiu, 
judeţul Bihor  inclusiv aparatul de specialitate al Primarului comunei Gepiu  , începând 
cu data de 27.02.2019 (iniţiator  primar Purge Ioan) 

Se dă cuvântul d-lui primar.Acest spune că d-na secretar  va face câteva precizări cu 
privire la acest proiect de hotărâre. 

D-na secretar spune că este vorba despre reactualizarea structurii organizatorice cu referire 
la vacantarea postului de inspector grad profesional principal in cadrul compartimentului 
finaciar contabil,impozite și taxe.Pe langa acest aspect în urmă cu 2 luni am avut un control 
tematic de la Inspecția Socială prin care ,la nivel de țară,se fac controale privind asistența 
socială.S-a dorit să se aibă în vedere înființare compartimentului de asistență socială și 
aprobarea regulamentului de asistentă socială. În anul 2017 a apărut HG nr.797/2018 cu privire 
la aprobarea regulamentului cadrul privind asistenta socială.D-na secretar prezintă beneficiile și 
serviciile de asistentă socială.S-a întocmit un astfel de regulamnet.Trebuie să prezentăm 
îndeplinirea planului de măsuri. 

D-l președinte întreabă dacă domnii consilieri sunt de acord cu cele prezentate. 
           Nefiind întrebări  d-l preşedinte supune la  vot proiectul de hotărâre .  

Se aprobă cu 10 voturi „pentru” din 10 consilieri prezenţi,adoptându-se Hotărârea nr.7 
din 27.02.2019. 

Se discută următorul punct din ordinea de zi. 
        Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare 
al Compartimentului de Asistență Socială Gepiu (iniţiator  primar Purge Ioan) 
 Se dă cuvântul d-lui primar.Acesta spune că a fost prezentat domnilor consilieri.Se 
discută despre cele inserate în regulament și despre legislatia in vigoare cu privire 
compartimetul de asistentă socială.O parte din aspecte au fost discutate si la priectul anterior. 
 D-l președinte întreabă dacă  sunt întrebări? 

Nefiind întrebări  d-l preşedinte supune la  vot proiectul de hotărâre .  
Se aprobă cu 10 voturi „pentru” din 10 consilieri prezenţi,adoptându-se Hotărârea nr.8 

din 27.02.2019. 
Se discută următorul punct din ordinea de zi. 

 Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de gestiune privind activitatea 
tehnico-economică desfășurată pe parcursul anului 2018 de către Ocolul Silvic Oradea 
(inițiator viceprimar Memetea Vasile-Florian) 

D-l președinte dă cuvântul d-lui viceprimar.Acesta spune că este vorba despre 
admnistrarea unei surafețe de 130 de ha în cursul anului 2018,11 luni și prețurile care au fost 
practicate pentru valorificarea lemnului și pentru administrarea fondului forestier.Prezintă 
domnilor consilieri sumele menționate în raportul de gestiune întocmit de către OS Oradea. 
             D-l președinte întreabă dacă  sunt întrebări? 

Nefiind întrebări  d-l preşedinte supune la  vot proiectul de hotărâre .  
Se aprobă cu 10 voturi „pentru” din 10 consilieri prezenţi,adoptându-se Hotărârea nr.9 

din 27.02.2019. 
Se discută următorul punct din ordinea de zi. 

  Proiect de hotărâre privind  aprobarea prelungirii termenului  documentaţiei „ Plan 
Urbanistic General definitiv” pentru comuna Gepiu ,judeţul Bihor (iniţiator  primar 
Purge Ioan) 

D-l președinte dă cuvântul d-lui primar.Acesta spune că proiectul de hotărîre se referă la 
prelungirea PUG al comunei.Comuna are aprobat PUG-ul în anul 2009. D-na secretar face 



5 
 

unele completări.Spune că fiecare din domnii consilieri are în xerocopie o adresa primită de 
către instituție de la Instituția arhitectului șef prin care ni se aducea la cunostintă unele prevederi 
legislative cu prvire la termenul de valabilitate al PUG-ului.Comuna Noastră are aprobat PUG 
ul prin Hotararea nr. 5 din 28.02.2009.Se fac unele precizari legislative cu privire la termenul 
PUG-ului.Se vor prevedea fonduri pentru a se întocmit un nou PUG cu toate avizele si 
completările necesare.Deocamdată prelungim termenul documentației PUG aprobate inițial. 
            D-l președinte întreabă dacă  sunt întrebări? 

Nefiind întrebări  d-l preşedinte supune la  vot proiectul de hotărâre .  
Se aprobă cu 10 voturi „pentru” din 10 consilieri prezenţi,adoptându-se Hotărârea 

nr.10 din 27.02.2019. 
Se discută următorul punct din ordinea de zi. 

 Proiect de hotărâre privind aprobarea reactualizării devizului general aferent 
lucrării : „Construire centru de permanență medicală în localitatea Gepiu,comuna 
Gepiu,județul Bihor” (iniţiator  primar Purge Ioan) 

D-l președinte dă cuvântul d-lui primar .Acesta spune că este vorba despre 5 lucrări pe care 
le avem în derulare și pentru care trebuie reactualizate devizele.Este vorba despre manopera 
pentru fiecare lucrare ,cât mai este de executat.La sfârsitul anul trecut a venit ordonanța 114 
care stabilește salariul minim în construcții la 3.000 lei.Din acest motiv se propune 
reactualizarea devizelor. 

D-l președinte întreabă dacă  sunt întrebări? 
Nefiind întrebări  d-l preşedinte supune la  vot proiectul de hotărâre .  
Se aprobă cu 10 voturi „pentru” din 10 consilieri prezenţi,adoptându-se Hotărârea 

nr.11 din 27.02.2019. 
Se discută următorul punct din ordinea de zi. 

  Proiect de hotărâre privind aprobarea reactualizării devizului general aferent 
lucrării : „Construire centru medical în localitatea Bicaci, comuna Gepiu,județul Bihor” 
(iniţiator  primar Purge Ioan) 
        D-l președinte dă cuvântul d-lui primar  .Acesta spune că este vorba despre aceleași 
aspecte care au fost discutate la proiectul anterior dar cu referire la lucrarea în cauză.  
 D-l președinte întreabă dacă  sunt întrebări? 

Nefiind întrebări  d-l preşedinte supune la  vot proiectul de hotărâre .  
Se aprobă cu 10 voturi „pentru” din 10 consilieri prezenţi,adoptându-se Hotărârea 

nr.12 din 27.02.2019. 
Se discută următorul punct din ordinea de zi. 
 Proiect de hotărâre privind aprobarea reactualizării devizului general aferent 

lucrării : „Modernizare și extindere grădiniță  Gepiu,comuna Gepiu,județul Bihor” 
(iniţiator  primar Purge Ioan) 
        D-l președinte dă cuvântul d-lui primar .Acesta spune că este vorba despre aceleași aspecte 
care au fost discutate la un proiect anterior dar cu referire la lucrarea în cauză.  

 D-l președinte întreabă dacă  sunt întrebări? 
Nefiind întrebări  d-l preşedinte supune la  vot proiectul de hotărâre .  
Se aprobă cu 10 voturi „pentru” din 10 consilieri prezenţi,adoptându-se Hotărârea 

nr.13 din 27.02.2019. 
Se discută următorul punct din ordinea de zi. 

 Proiect de hotărâre privind aprobarea reactualizarii devizului general aferent 
documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivului : „Prima înfiinţare a reţelei de apă 
uzată,sistem de canalizare şi staţie de epurare în comuna Gepiu ,satele Gepiu şi Bicaci” 
(iniţiator  primar Purge Ioan) 
 D-l președinte dă cuvântul d-lui primar .Acesta spune că este vorba despre aceleași 
aspecte care au fost discutate la un proiect anterior dar cu referire la lucrarea în cauză.  

 D-l președinte întreabă dacă  sunt întrebări? 
Nefiind întrebări  d-l preşedinte supune la  vot proiectul de hotărâre .  
Se aprobă cu 10 voturi „pentru” din 10 consilieri prezenţi,adoptându-se Hotărârea 

nr.14 din 27.02.2019. 
Se discută următorul punct din ordinea de zi. 
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 Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general reactualizat aferent lucrării 
„Modernizare Școală Gimnazială nr.1 Gepiu,Comuna Gepiu,județul Bihor” (iniţiator  
primar Purge Ioan) 
      D-l președinte dă cuvântul d-lui primar .Acesta spune că este vorba despre aceleași aspecte 
care au fost discutate la un proiect anterior dar cu referire la lucrarea în cauză.  

 D-l președinte întreabă dacă  sunt întrebări? 
Nefiind întrebări  d-l preşedinte supune la  vot proiectul de hotărâre .  
Se aprobă cu 10 voturi „pentru” din 10 consilieri prezenţi,adoptându-se Hotărârea 

nr.15 din 27.02.2019. 
Se trece la discutarea punctului Diverse. 
D-l președinte întreabă dacă domnii consilieri doresc să ia cuvântul? 
D-l Cociobei întreabă dacă,în urma asfaltării străzilor, vor mai fi făcute și alte lucrări de 

la  marginea asfaltului și până la șanț.I se răspunde că da,vor mai aduse sortimente de 
piatră.Recepția pentru drumurile asfaltate se propune a fi în luna mai. 

D-l președinte dă cuvântul d-nei secretar.Aceasta aduce la cunoștință domnilor conșilieri 
obligația pe care o au în conformitate cu prevederile art.61 alin 4 din legea 
nr.215,2001,republicată cu privire la întocmirea de către aceștia a raportului de activitate și 
predarea lui secretarului UAT pentru a fi făcut public.Se face precizarea că va fi consemnată 
această informare în procesul verbal. 

D-l Berindan solicită pentru următoarea ședință o listă a persoanelor restanțiere la plata 
apei.D-l viceprimar prezintă acțiunile întreprinse cu privire la încasarea taxei privind furnizarea 
apei de la persoanele restanțiere. 

D-l preşedinte declară închise lucrările şedinţei şi mulţumeşte colegilor pentru 
participare . 
 
          Gepiu la  27.02.2019   
       
 
 
 
       Preşedinte de şedinţă  ,                                       Secretarul comunei Gepiu ,    
             Zaban Emil                                                      Iancu Ramona Corina 
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