
1 
 

 
România 
Judeţul Bihor 
Consiliul Local al comunei Gepiu 
 
 
                                                   PROCES VERBAL 
 
Încheiat azi 29 noiembrie 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.157 din  
25.11.2019  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 11 consilieri locali,d-l Rus Viorel și d-na Bucea Ioana 
fiind absenți motivați. 

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 Berindan îl propune pe d-l Memetea Vasile-Florian. 
D-l Memetea Vasile Florian este ales președinte de ședință. 
Se supune la  vot .Se aprobă cu 9 voturi „pentru” din 9 consilieri prezenţi,adoptându-se 

Hotărârea nr.65 din 29.11.2019. 
D-l preşedinte supune la  vot aprobarea ordinii de zi.Se aprobă cu 9 voturi „pentru” din 

9 consilieri prezenţi,adoptându-se Hotărârea nr.66 din 29.11.2019. 
  D-l preşedinte supune la  vot aprobarea procesului verbal al şedinţei anterioare din data 

de 22.10.2019 . Se aprobă cu 9 voturi „pentru” din 9 consilieri prezenţi,adoptându-se 
Hotărârea nr.67 din 29.11.2019. 

     D-l preşedinte propune discutarea primului punct . 
 Proiect de hotărâre privind  aprobarea rectificării VI a  Bugetului local de venituri şi 
cheltuieli al comunei Gepiu pentru anul 2019 (iniţiator primar Purge Ioan) 
         D-l președinte dă cuvântul d-lui primar.Acesta spune că este vorba despre lucrările depuse 
pe PNDL -modernizare de la școala din Gepiu și cele de la centru medical din Bicaci.Ia 
cuvântul d-na contabilă.Aceasta spune că treuie să vină banii,sunt depuse deconturile,s-au făcut 
rectificări la bugetul de stat și creditele trebuie să le preconizăm și noi în bugetul propriu.La 
acest lucru se referă rectificarea. 
 D-l președinte întreabă dacă sunt întrebări? 
 D-l Cociobei întreabă dacă mai sunt lucrări de făcut la școală?I se răspunde că nu mai 
sunt alte lucrări de executat. 

D-l preşedinte supune la  vot proiectul de hotărâre.Se aprobă cu 9 voturi „pentru” din 9 
consilieri prezenţi,adoptându-se Hotărârea nr.68 din 29.11.2019. 

D-l preşedinte propune discutarea următorului punct 
 Proiect de hotărâre privind privind atestarea inventarului bunurilor care apartin  
domeniului public al comunei GEPIU (iniţiator primar Purge Ioan) 
 Se dă cuvântul d-lui primar.Acesta spune că este vorba despre drumurile din cadrul 
poiectului de îmbunătățire a infrastructurii rutiere.Acestea au fost realizate, au fost defalcate 
străzi fiind atribuite valori de inventar fiecărora.S-a mai aprobat modificarea acestora și in anul 
2015 in sedinta din luna noiembrie dar intre timp s-au produs câteva modificări. 
 D-na secretar face unele precizări în legătură cu termenul de atestare,precizări transmise 
de către reprezentanții Consiliului județean Bihor cu privire la bunurile proprietate publică ale 
cunităților administrativ- teritoriale. 
 D-l Cocoibei întreabă dacă străzile sunt terminate atunci când intră în inventar și care 
este numărul străzii pe care stă dumnealui? 
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 I se răspunde că nu se vor mai executa alte lucrări.S-au facut șanțurile,rigolele,poduri ,s-
au montat semne de circulație. 
 D-l  Cociobei atrage atenția asupra semnelor de circulație montate care nu corespund cu 
ceea ce este în teren.Unele din ele sunt deja îndoite. 
 D-l primar spune că proiectul a fost avizat de către Poliția Rutieră. 
 D-l Cociobei atrage atenția și asupra marcajelor rutiere.De ex la capătul strazii pe care 
stă dumnealui este marcaj de trecere de pietoni care dă drept spre șanț. 
 Dl Zaban atrage atenția unui aspect care a mai fost întâlnit.La avizările făcute de către 
organele abilitate ,de multe ori nu se ține cont de masa maximă admisă a utilajelor care circulă 
pe drumurile publice iar structura de rezistență a drumurilor este afectată dacă se circulă cu 
utilaje de mare tonaj.La fel se întâmplă și cu indicatoarele privind limita de viteză. 
 Domnii consilieri discută pe marginea acestui subiect.D-l primar precizează că este 
vorba despre strada nr.5. 
            D-l președinte întreabă dacă sunt întrebări? 
 Nefiind întrebări d-l preşedinte supune la  vot proiectul de hotărâre.Se aprobă cu 9 
voturi „pentru” din 9 consilieri prezenţi,adoptându-se Hotărârea nr.69 din 29.11.2019 
             D-l preşedinte propune discutarea următorului punct:Diverse 
 D-l președinte întreabă dacă sunt probleme de ridicat la acest punct? 
 D-l Cociobei Claudiu dorește să ia cuvântul.Acesta spune că din discuțiile purtate cu 
cetățenii a înțeles că o parte din locuitorii comunei s-au legat la sistemul de canalizare.  

D-l viceprimar spune că va merge săptămâna viitoare cu echipa de la primărie,să facă 
verificările necesare. 

D-l Nemeș spune că ar fi bine să terminăm lucrarea nu să începem să verificăm înainte 
de a fi terminată.Toată lumea așteaptă să fie terminată lucrarea cât mai repede. 
            Domnii consilieri discuta pe marginea acestui subiect.Pompele de la canalizare încă nu 
sunt legate la sistem. 
 D-l președinte întreabă dacă mai sunt alte probleme la acest punct? 
 Dl Cociobei dorește să atragă atenția asupra unui lucru.La ședința anterioară când s-a 
discutat despre investițiile la lacul de acumulare și baraj să se înțeleagă foarte clar că nu este 
vorba despre vânzare,nu s-a aprobat așa ceva.Aduce în discuție faptul deoarece ,spune 
dumnealui,a fost atenționat de către cetățeni ai comunei în acest sens.Dorește să fie consemnat 
în procesul verbal de azi cele precizate. 
 Domnii consilieri spun că nu s-a discutat despre vânzare ci despre intenția de 
investiție.S-a acordat acord de principiu.Urmează documentație în vederea concesionării.Dacă 
va fi sau nu, se va vedea. 
 D-l primar spune că a propus cetățenilor din comună să facă asociație de pescuit și să 
facă dumnealor demersurile în vederea concesionării.Nu s-a facut acest lucru. 
 Un alt subiect abordat este modul de închiriere al pășunilor din comună,acest lucru fiind 
făcut în conformitate cu prevederile legale în vigoare.    
 D-l președinte întreabă dacă mai sunt alte subiecte?Dacă nu,încheiem aici .Așteptăm să 
sosească buldoexcavatorul și utilajele conexe. 

D-l preşedinte declară închise lucrările şedinţei şi mulţumeşte colegilor pentru 
participare . 
 
          Gepiu la  29.11.2019   
       
 
 
 
       Preşedinte de şedinţă  ,                                       Secretar general UAT Comuna Gepiu ,    
        Memetea Vasile-Florian                                                 Iancu Ramona-Corina 
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