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România 
Judeţul Bihor 
Consiliul Local al comunei Gepiu 
 
 
 
                                                   PROCES VERBAL 
 
 
Încheiat azi 16 iulie 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.108 din  
10.07.2019  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 7 din 11consilieri locali,d-nii conilieri Breczko Mihaly,Nemeș 
Constantin,Rus Viorel și Cociobei Dumitru Claudiu fiind absenți motivați.O parte din 
dumnealor sunt plecați în concediu. 

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   Memetea Vasile-Florian îl propune pe d-l Maihaiduda Francisc .Nu mai sunt alte 
propuneri. 

Se supune la vot . Se aprobă cu 7 voturi „pentru” din 7 consilieri prezenţi,adoptându-se 
Hotărârea nr.39 din 16.07.2019. 

D-l președinte supune spre aprobare ordinea de zi pentru ședința de azi.   
Se aprobă cu 7 voturi „pentru” din 7 consilieri prezenţi,adoptându-se Hotărârea nr.40 

din 16.07.2019. 
  D-l preşedinte supune la  vot aprobarea procesului verbal al şedinţei anterioare din data 

de 06.06.2019 . Se aprobă cu 7 voturi „pentru” din 7 consilieri prezenţi,adoptându-se 
Hotărârea nr.41 din 16.07.2019. 

D-l preşedinte propune discutarea primului punct . 
Proiect de hotărâre privind aprobarea validării Dispoziţiei  nr. 98/10.06.2019 emisă de 
primarul comunei Gepiu privind aprobarea rectificării I 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 va prezenta proiectul de hotărâre 
d-na contabil Szabo Marinela. 

Aceasta spune că s-a primit tranșă de bani pentru lucrările care se efectuează la centrul 
de permanență medicalădin Gepiu.Trebuie sa dam banii la constructori.S-a emis în acest sens 
dispoziție de către primarul comunei Gepiu în care a fost aprobată rectificarea I a 
bugetului.Dispoziția se aprobă prin hotarâre a consiliului local.La fiecare lucrare e tot așa.Se 
face situația de lucrări,se trimite la București ,se aprobă și se virează banii.După aceea noi 
virăm banii executanților.așa este procedura pentru toate lucrările PNDL care le avem.Situația 
de lucrări a fost pt.198 mii lei.Lucrarea este gata în proporție de 90 %.S-au și virat banii 
contructorilor.  

D-l președinte întreabă dacă  sunt întrebări? 
Nefiind întrebări  d-l preşedinte supune la  vot proiectul de hotărâre .  
Se aprobă cu 7 voturi „pentru” din 7 consilieri prezenţi,adoptându-se Hotărârea nr.42 

din 16.07.2019. 
 Se discută următorul punct din ordinea de zi. 

Proiect de hotărâre privind  aprobarea rectificării II a  Bugetului local de venituri 
şi cheltuieli al comunei Gepiu pentru anul 2019 (iniţiator primar Purge Ioan) 
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 D-l președinte dă cuvântul d-lui primar.Acesta spune că este vorba desprea lucrarea de 
modernizare la școala Gepiu.Când s-au început lucrările prin demontarea lambriurilor s-a 
constatat că este plin de igrasie.Bani suplimentari nu s-au putut solicita de la minister pentru 
lucrările ce ar trebui să fie executate (ex. stoparea igrasiei)  deoarece s-au descoperit pe parcurs.  
Nu avea nici un rost sa se facă zugrăveli și modernizări dacă nu se stopează igrasia .Astfel din 
excedentul anului precedent se alocă fonduri pentru stoparea igrasiei.D-na contabilă face 
precizarea că s-ar putea sa avem o sedintă de îndată deoarece urmează să primim bani de la 
Consiliul Județean. 
            D-l președinte întreabă dacă  sunt întrebări? 

Nefiind întrebări  d-l preşedinte supune la  vot proiectul de hotărâre .  
Se aprobă cu 7 voturi „pentru” din 7 consilieri prezenţi,adoptându-se Hotărârea nr.43 

din 16.07.2019. 
            Se discută următorul punct din ordinea de zi. 
 Proiect de hotărâre privind  aprobarea Statutului Comunei Gepiu (iniţiator primar 
Purge Ioan) 
 D-l președinte dă cuvântul d-lui primar.Acesta spune că d-na secretar va face unele 
precizări privind proiectul de hotărâre.Aceasta spune că este vorba despre o prezentare al 
tuturor obiectivelor care sunt în comună.În art.104 din OUG nr.57/2019 privind Codul 
administrativ,intrat în vigoare recent,sunt prevăzute cerințele ce trebuie să se regăsească în 
Statut.O parte din datele din statut se regăsesc și în monografia Comunei Gepiu.D-na secretar 
prezintă statutul, pe capitole și modul în care au fost culese datele.Dacă domnii consilieri doresc 
să mai adauge ceva să se facă precizările. 
 D-l președinte întreabă dacă  sunt întrebări? 

Nefiind întrebări  d-l preşedinte supune la  vot proiectul de hotărâre .  
Se aprobă cu 7 voturi „pentru” din 7 consilieri prezenţi,adoptându-se Hotărârea nr.43 

din 16.07.2019. 
Se discută următorul punct din ordinea de zi. 

 Proiect de hotărâre privind  aprobarea acordării unei cantităţi de 18,5 mc material 
lemnos ( brad) din pădurile comunale pentru execuţia unor lucrări de reabilitare acoperiș 
la Biserica Ortodoxă din localitatea Gepiu  (inițiator viceprimar Memetea Vasile-Florian) 

Se dă cuvântul d-lui viceprimar.Acesta spune că este vorba despre lucrările de la Biserica 
ortodoxă din Gepiu,reparația acoperișului.S-a solicitat la OS Brătcuța alocarea unei cantități de 
masă lemnoasă pentru sprijinirea bisericii din localitate. 
           D-l președinte înteabă dacă sunt întrebări? 

Nefiind întrebări  d-l preşedinte supune la  vot proiectul de hotărâre .  
Se aprobă cu 7 voturi „pentru” din 7 consilieri prezenţi,adoptându-se Hotărârea nr.45 

din 16.07.2019. 
Se discută următorul punct din ordinea de zi. 

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice în vederea întocmirii 
documentației cadastrale  privind întabularea suprafeței de 10339 mp amplasată în 
localitatea Gepiu în vederea amenajării imobilului pentru practicarea pescuitului sportiv 
(iniţiator  primar Purge Ioan) 
 Se dă cuvântul d-lui primar.Acesta prezintă procedurile de acreditare la Barajul din 
Gepiu.S-a depus la FDI o ducomentație pentru finanțarea lucrărilor de decolmatare și 
ecologizare sau se vaa putea da în chirie.Așteptăm să vedem dacă primim finanțare.În cazul în 
care se va consdera că se va propune închirierea atunci ,pentru localnici,să se închirieze și balta 
de lângă baza sportivă.Ca să poată fi dată în chirie se propune reglementarea situației 
juridice.Astfel din 2 nr. cadastrale se ia suprafata de 1,33 ha corespondentă zonei în cauză și se 
va întocmi o documentație în vederea întabulării.În cazul închirierii obiectivul trebuie să fie 
identificat cu date distincte.Se dorește că cetățenii din comună să poată pescui gratuit cu 
condiția sa se facă în comună o asociație a pescarilor. 
D-l Faur David spune că s-ar putea ca celor care vor închiria s-ar putea să nu le convină ca pt 
localinici să fie pescuitul gratuit. 
Se disută despre condițiile de autorizare a barajului.Avem studiu de fezabilitate. 

D-l primar spune că dorim să declasăm barajul deoarece are inclus descarcatorul de ape 
mari.Pentru acesta sunt taxe foarte mari. 
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Și aici la baltă pescuiesc o parte din cetățenii din comunitatea romă.Li se tot spune dar 
se revine la același lucru.Și în Ungaria fiecare baltă are administratorul ei.În zona unde se 
dorește să se amenajeze balta s-au plantat anii trecuți pomi și i-au maâncat animalele 
cetățenilor. 

D-l Faur Davis spune că trebuie să se ia măsuri.Dumnealui a discutat și cu vecinii ca sa 
nu mai alse animalele pe stradă  . 

D-l primar spune că d-l Faur este consilier local și să se implice și dumnealui.Acesta 
spune că a sesizat de nenumărate ori și organele de poliție.Caii țiganilor sunt pe stradă.D-nii 
consilieri discută pe marginea acestui subiect și despre posibilele metode de coerciție în legătură 
cu animalele lăsate libere pe stradă. 

D-l primar spune că d-l Faur David are posibilitatea să facă proiect de hotărâre pentru o 
ședință ulterioară. 
 D-l președinte întreabă dacă  sunt întrebări? 

Nefiind întrebări  d-l preşedinte supune la  vot proiectul de hotărâre .  
Se aprobă cu  voturi „pentru” din  consilieri prezenţi,adoptându-se Hotărârea nr.46 din 

16.07.2019. 
Se discută următorul punct din ordinea de zi. 

Proiect de hotărâre privind aprobarea completarii și modificării prevederilor 
contractului de închiriere nr.2842/02.11.2012  încheiat între Comuna Gepiu și C.M.I.Dr. 
Murgu Grecu-Adrian modificat și completat prin actul adițional nr.1 din 29.04.2016 
(iniţiator  primar Purge Ioan) 

D-l președinte dă cuvântul d-lui primar.Acesta spune că în ședința anterioară s-a discutat la 
punctul diverse suspendarea contractului de închiriere.Medicul este momentan indisponibil iar 
bunurile din cadrul cabinetului aprtin d-lui doctor.D-na secretar face unele precizări cu privire 
la contractul de închiriere.Se referă la art.din codul civil referitor la interpretarea contractului. 

S-a propus introducerea unui nou alineat la art.14(3) din contract datorită cazului 
fortuit.Din acest motiv s-a propus suspendarea contractului pentru 1 an de zile.Se va vedea cum 
vor evolua lucrurile.Dacă nu se va rezolva vom proceda la încheierea contractului. 
             D-l președinte întreabă dacă  sunt întrebări? 

Nefiind întrebări  d-l preşedinte supune la  vot proiectul de hotărâre .  
Se aprobă cu 7 voturi „pentru” din 7 consilieri prezenţi,adoptându-se Hotărârea nr.47 

din 16.07.2019. 
Se discută următorul punct din ordinea de zi. 

Proiect de hotărâre privind aprobarea  Planului anual de acţiuni sau lucrări de 
interes local al comunei Gepiu întocmit conform Legii nr.416/2001,pentru anul 2019 
(iniţiator  primar Purge Ioan) 

D-l președinte dă cuvântul d-lui primar.Acesta spune că sunt propuse lucrările care 
urmează a fi efectuate de către persoanele care beneficiază de prevederile Legii 
nr.416/2001.Dacă domnii consilieri au și alte propuneri să le comunice. 
            D-l președinte întreabă dacă  sunt întrebări? 

Nefiind întrebări  d-l preşedinte supune la  vot proiectul de hotărâre .  
Se aprobă cu 7 voturi „pentru” din 7 consilieri prezenţi,adoptându-se Hotărârea nr.48 

din 16.07.2019. 
Se discută următorul punct din ordinea de zi. 

 Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a 
devizului general, . reprezentând valoarea investiției pentru obiectivul,,REALIZARE 
REȚELE DE APĂ ÎN COMUNA GEPIU,LOCALITĂȚILE GEPIU ȘI BICACI”, depus 
pentru finantare in cadrul FONDULUI DE DEZVOLTARE SI INVESTITII, la 
COMISIA NAŢIONALĂ DE STRATEGIE ŞI PROGNOZĂ – CNSP (iniţiator  primar 
Purge Ioan) 

D-l președinte dă cuvântul d-lui primar .Acesta spune că anul acesta s-a deschis Fondul 
National de Investiții.Se pot depune solicitări de finanțare pentru diverse proiecte pe mai multe 
categorii- clase.În prima fază se depun anumite memorii pentru a fi evaluate.După aceea se mai 
pot trimite date concrete dacă se vor solicita.Pentru proiectul cu apa se doreste modernizarea 
retelei in Bicaci,un put forat pe Bozie ,rezervoare de înmagazinare ,stație de corinare.Se pare că 
dacă vor fi finațate,se va da 15 % avans și studiul de fezabilitate,avizele și proiectul se va putea 
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plăti.S-a mai depus o solicitare pentru gaz.A discutat cu reprezentanții de la Mediaș și s-a oferit 
o soluție tehnică de branșare la stația de transfer de la Berechiu.(ceasuri separate).S-a discutat 
cu d-l primar de la Sânicolau Român dacă este de acord că se plătească unele cheltuieli comune 
deoarece în cazul aprobării va trebui asigurată mentenanța sistemului. Revenind la proiectul 
propus. 

D-l președinte întreabă dacă  sunt întrebări? 
Nefiind întrebări  d-l preşedinte supune la  vot proiectul de hotărâre .  
Se aprobă cu 7 voturi „pentru” din 7 consilieri prezenţi,adoptându-se Hotărârea nr.49 

din 16.07.2019. 
Se discută următorul punct din ordinea de zi. 

  Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului 
general, reprezentând valoarea investiției pentru obiectivul,,REALIZARE REȚEA DE 
DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE ÎN COMUNA GEPIU,JUDEȚUL BIHOR”, depus 
pentru finantare in cadrul FONDULUI DE DEZVOLTARE SI INVESTITII, la 
COMISIA NAŢIONALĂ DE STRATEGIE ŞI PROGNOZĂ – CNSP (iniţiator  primar 
Purge Ioan) 
        D-l președinte dă cuvântul d-lui primar  .Acesta spune că a fost prezentat ,în mare proiectul 
în cadrul proiectului de hotăâre anterior. Un lucru bun este că vom putea face noi licitația ca și 
uat sau asociere.Până acum se făcea prin societățile de profil.Proiectul nostru a fost gândit ca sa 
fie legată fiecare gospodărie.La început oamenii vor fi mai reticenți. 
 D-l Zaban spune că ar fi un lucrur bun,chiar dacă unii sunt reticenți totusi se schimbă 
gneratiile și au alte idei. 
 D-l președinte întreabă dacă  sunt întrebări? 

Nefiind întrebări  d-l preşedinte supune la  vot proiectul de hotărâre .  
Se aprobă cu 7 voturi „pentru” din 7 consilieri prezenţi,adoptându-se Hotărârea nr.50 

din 16.07.2019. 
Se discută următorul punct din ordinea de zi. 

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a devizului 
general, reprezentând valoarea investiției pentru obiectivul,” DECOLMATARE,  
ECOLOGIZARE ȘI AMENAJARE ZONĂ DE AGREMENT PE LACUL 
GEPIU,COMUNA GEPIU,JUDEȚUL BIHOR”, depus pentru finantare in cadrul 
FONDULUI DE DEZVOLTARE SI INVESTITII, la COMISIA NAŢIONALĂ DE 
STRATEGIE ŞI PROGNOZĂ – CNSP (iniţiator  primar Purge Ioan) 
        D-l președinte dă cuvântul d-lui primar .Acesta spune că prioritar au fost cele 2 obiective 
discutate anterior,acest obiectiv este in clasa a 2-a de priorități dar totusi s-a depus 
documentația. 
 D-l Mahaiduda întreabă ce se întelegi prin termenul decolmatare? 
 D-l primar spune că se referă la lucrarea de golire,curațare ,igienizare,se va împinge pe 
maluri mâlul .Ca si investiție este rentabil pentru comună dar nu est rentabil în vederea 
gestionării. 
 D-l președinte întreabă dacă  sunt întrebări? 

Nefiind întrebări  d-l preşedinte supune la  vot proiectul de hotărâre .  
Se aprobă cu 7 voturi „pentru” din 7 consilieri prezenţi,adoptându-se Hotărârea nr.51 

din 16.07.2019. 
Se discută următorul punct din ordinea de zi. 
Se trece la discutarea punctului Diverse. 
D-l președinte atrage atenția că în șanțul de pe drumul Bicaciului a vazut mai mulți căței 

aruncați.Ar trebui totuși să se ia măsuri. 
D-l Faur vorbeste despre animalele lasate libere.Să fie atenționați cetățenii. 
D-na secretar general face unele precizări privind Codul administrativ OUG 

nr.57/2019.A înmânat fiecărui consilier un exemplar din capitolul privind consiliul local.Atrage 
atentia că va trebui să se facă un nou Regulament de organizare si functionare.Domnii consilieri 
pot sa facă propuneri si sa facă amendamente. 

D-l viceprimar aduce la cunostință domnilor consilieri ca sa atraga atentia cetățenilor în 
legatura cu curatarea terenurile pe care creste ambrozia.Sa se procedeze la starpirea acesteia 
deoarece amenzile sunt foarte mari.Exista comisie la nivel de județ iar aceasta va veni in 
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control.Ceea ce este pe domeniul public încercăm sa ținem sub control. Dar pe terenurile privat 
cetățenii sunt obligați să asigure stârpirea ambroziei. 
 

D-l preşedinte declară închise lucrările şedinţei şi mulţumeşte colegilor pentru 
participare . 
 
          Gepiu la 16.07.2019   
       
 
 
 
       Preşedinte de şedinţă  ,                                       Secretarul general UAT Comuna Gepiu ,    
       Mahaiduda Francisc                                                     Iancu Ramona Corina 
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