
JUDETUL BIHOR 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SACUENI 

 

PROCES-VERBAL 

 

 

 Încheiat azi, 31 iulie 2017 în şedinţa ordinară a Consiliului local al oraşului Săcueni. 

 Din totalul de 17 consilieri sunt prezenţi toți consilieri :Goder Attila, Nagy Stefan,  

,Csuka Jozsef ,Futo Ferenc ,Hamza Alexandru  ,Kozma Sandor ,Kovari Gyongyi ,Rhedei 

Emilia ,Adonyi Iuliu , Duța Nicolae ,Iacob Nicolae ,Majercsik Attila ,Duță Cristina , Nagy 

Attila ,Kaszoni Jozsef, Dudas Emeric, Beres Attila. 

 Şedinţa este statutară, fiind îndeplinite prevederile art.40 alin.(1) din Legea 

nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată. 

 Convocarea Consiliului local al oraşului Săcueni s-a făcut prin Dispoziţia nr. 348 din 

24.07.2017 cu respectarea prevederilor art.39 alin.(1), (3) şi (6) din Legea nr.215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată. 

 În conformitate cu prevederile art.42 alin.(5) procesul verbal şi documentele care au 

fost dezbătute în şedinţa din data de 30.06.2017 au fost puse la dispoziţia consilierilor pentru 

consultare, nu sunt  obiecţii cu privire la modul de redactare a acesteia . 

 În conformitate cu prevederile art.42 alin.(7) din Legea nr.215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată în termen de 3 zile de la terminarea şedinţei, 

secretarul oraşului a afişat la sediul primăriei o copie a procesului verbal al şedinţei . 

         Procesul verbal al şedinţei anterioare poate fi consultat până la începerea şedinţei. 

         Eventualele contestaţii legat de conţinutul acesteia se poate depune în scris prin care să 

se ceară menţionarea exactă a opiniei exprimate în şedinţa anterioară. 

         Pentru funcția de președinte de ședință d-l Csuka Jozsef propune de d-l Goder Attila ,d-

l Majercsik Attila propune pe d-l Nagy Stefan , iar d-l Duță Nicolae propune pe d-na Duța 

Cristina.  Propunerea d-lui Duță Nicolae a primit 7 voturi pentru , iar propunerea d-lui Csuka 

Jozsef a primit 9 voturi pentru. 

            Pentru funcția de președinte de ședință a fost ales d-l Goder Attila cu 9 voturi pentru,8 

abțineri adoptându-se Hotărârea nr. 93 din 31.07.2017  material care face parte integrantă din 

prezentul proces verbal. 

        

               Se supune la vot procesul verbal încheiat în data de 30.06.2017, care a fost aprobat 

cu  unanimitate de voturi adoptându-se Hotărârea nr. 94 din 31.07.2017  material care face 

parte integrantă din prezentul proces verbal. 

            Nefiind alte probleme la  partea introductivă se trece la prezentarea ordinii de 

zi: 

         1.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local rectificat varianta 3  iulie 2017 

si aprobarea executiei bugetelor pe sectiuni 2017 

  Iniţiator: primarul oraşului   

        2.Proiect de hotărâre privind modificarea si introducerea  in inventar a unor bunuri care 

aparțin domeniului public al orașului Săcueni, județul Bihor. 

  Iniţiator: primarul oraşului   

         3.Proiect de hotărâre privind modificarea si introducerea  in inventar a unor bunuri care 

aparțin domeniului public al orașului Săcueni, județul Bihor. 



  Iniţiator: primarul oraşului 

        4.Proiect de hotărâre privind revocarea Hotararii nr.59 din 11.11.2016 

  Iniţiator: primarul oraşului   

   Iniţiator: primarul oraşului 

      5.Proiect de hotărâre privind modificarea hotararii nr.46 din 13 aprilie 2017 privind 

aprobarea asocierii dintre orasul Sacueni ,pe de o parte si Judetul Bihor ,Primaria comunei 

Tileagd ,pe de alta parte ,in cadrul S.C. PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.R.L. 

  Iniţiator: primarul oraşului   

       6.Proiect de hotărâre privind trecerea unor imobile in domeniul public al orasului 

  Iniţiator: primarul oraşului   

        7. Proiect de hotărâre privind trecerea unor imobile in domeniul public al orasului 

  Iniţiator: primarul oraşului    

      8.Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unor terenuri in proprietatea publica al 

orasului Sacueni 

  Iniţiator: primarul oraşului   

 9.Proiect de hotărâre privind afectarea domeniului public in vederea realizarii lucrarilor 

specifice in cadrul proiectului 1676/2015 al AISE Oradea 

  Iniţiator: primarul oraşului   

 10.Proiect de hotărâre privind  trecerea unor imobile in domeniul public al orasului 

  Iniţiator: primarul oraşului    

 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea vanzarii unui teren 

                      Iniţiator: primarul oraşului 

           12. Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 al HCL nr.73/28.11.2016 

                      Iniţiator: primarul oraşului 

      13. Proiect de hotărâre privind trecerea in domeniul public al orasului Sacueni a imobilului 

inscris sub nr.top 3542 Sacueni in suprafata de 245 mp si a imobilului inscris sub nr.topo 

4098/1 Sacueni in suprafata de 338 mp 

                      Iniţiator: primarul oraşului 

      14. Raport de specialitate privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor incadrate 

in gradul grav de handicap din orasul Sacueni semestrul I - 2017 

                    Raportor  : Kovacs Edita 

            15 Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 din Hotărârea nr.20/29.07.2016 

                     Iniţiator: primarul oraşului 

        16. Proiect de hotărâre privind reincadrarea angajatiilor UAT Sacueni si stabilirea 

coeficientilor de salarizare conform Legii 153/2017 privind salarizarea personalului platit din 

fonduri publice 

                      Iniţiator: primarul oraşului 

            17.Diverse 

     

   

          D-l Kozma Sandor ,președintele de ședință ,propune suplimentarea ordinei de zi cu încă 

10  proiecte  de hotărâri și anume: 

– Proiect de hotărâre privind clasificarea unor drumuri de interes local ca drumuri 

comunale 

– Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitație publică a unui teren 

– Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării cofinanțării  de către Consiliul local al 

Orașului Săcueni a finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu 



se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL la obiectivul de investiție: 

Reabilitare drumuri și străzi în localitatea Săcueni ,județul Bihor ,Etapa I 

– Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării cofinanțării  de către Consiliul local al 

Orașului Săcueni a finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu 

se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL la obiectivul de investiție: Reabilitare 

drumuri și străzi în localitatea Cubulcut  ,județul Bihor 

– Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării cofinanțării  de către Consiliul local al 

Orașului Săcueni a finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu 

se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL la obiectivul de investiție: Reabilitare 

drumuri și străzi în localitățiile : Ciocaia și Olosig   ,județul Bihor 

– Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării cofinanțării  de către Consiliul local al 

Orașului Săcueni a finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu 

se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL la obiectivul de investiție: Reabilitare 

drumuri și  străzi în localitatea Săcueni ,județul Bihor ,Etapa II 

– Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării cofinanțării  de către Consiliul local al 

Orașului Săcueni a finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu 

se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL la obiectivul de investiție: Reabilitare 

drumuri și străzi în  U.A.T. Săcueni ,județul Bihor ,Etapa I 

– Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării cofinanțării  de către Consiliul local al 

Orașului Săcueni a finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu 

se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL la obiectivul de investiție: Reabilitare 

drumuri și străzi în U.A.T. Săcueni ,județul Bihor ,Etapa II 

– Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării cofinanțării  de către Consiliul local al 

Orașului Săcueni a finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu 

se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL la obiectivul de investiție: Reabilitare 

drumuri și străzi în U.A.T. Săcueni ,județul Bihor ,Etapa III 

– Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării cofinanțării  de către Consiliul local al 

Orașului Săcueni a finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu 

se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL la obiectivul de investiție: Reabilitare 

drumuri și străzi în U.A.T. Săcueni ,județul Bihor ,Etapa IV 

        Modificarea ordinei de zi  a fost aprobată cu unanimitate de voturi , adoptându-se 

Hotărârea nr.95 din 31.07.2017  material care face parte integrantă din prezentul proces 

verbal. 

 

În continuare se trece la discutarea ordinii de zi: 

  

            1.Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local rectificat varianta 3  iulie 2017 

si aprobarea executiei bugetelor pe sectiuni 2017 

            Proiectul este prezentat de  d-na Bocor Andrea -șef serviciu financiar contabil                           

            Supus la vot proiectul de hotârăre  este aprobat cu unanimitate de voturi  adoptându-

se Hotărârea nr. 96 din 31.07.2017  material care face parte integrantă din prezentul proces 

verbal. 

 

 2.Proiect de hotărâre privind modificarea si introducerea  in inventar a unor bunuri care 



aparțin domeniului public al orașului Săcueni, județul Bihor. 

             Proiectul este prezentat de  d-l Nagy Stefan                           

            Supus la vot proiectul de hotârăre  este aprobat cu unanimitate de voturi  adoptându-

se Hotărârea nr. 97 din 31.07.2017  material care face parte integrantă din prezentul proces 

verbal. 

 

          3.Proiect de hotărâre privind modificarea si introducerea  in inventar a unor bunuri care 

aparțin domeniului public al orașului Săcueni, județul Bihor. 

            Proiectul este prezentat de  d-l Nagy Stefan                            

            Supus la vot proiectul de hotârăre  este aprobat cu unanimitate de voturi  adoptându-

se Hotărârea nr. 98 din 31.07.2017  material care face parte integrantă din prezentul proces 

verbal. 

 

        4.Proiect de hotărâre privind revocarea Hotararii nr.59 din 11.11.2016 

 Proiectul este prezentat de  d-l primar                           

          Supus la vot proiectul de hotârăre  este aprobat cu unanimitate de voturi  adoptându-se 

Hotărârea nr. 99 din 31.07.2017  material care face parte integrantă din prezentul proces 

verbal.   

 

      5.Proiect de hotărâre privind modificarea hotararii nr.46 din 13 aprilie 2017 privind 

aprobarea asocierii dintre orasul Sacueni ,pe de o parte si Judetul Bihor ,Primaria comunei 

Tileagd ,pe de alta parte ,in cadrul S.C. PARCURI INDUSTRIALE BIHOR S.R.L. 

   Proiectul este prezentat de  d-l primar 

             D-l Majercsik Attila solicită inventarierea stălpilor din castraveți                       

            Supus la vot proiectul de hotârăre  este aprobat cu unanimitate de voturi  adoptându-

se Hotărârea nr. 100 din 31.07.2017  material care face parte integrantă din prezentul proces 

verbal.   

 

       6.Proiect de hotărâre privind trecerea unor imobile in domeniul public al orasului 

    Proiectul este prezentat de d-na Kovari Gyongyi                          

            Supus la vot proiectul de hotârăre  este aprobat cu 16 voturi pentru ,o abținere Duță 

Nicolae , adoptându-se Hotărârea nr. 101 din 31.07.2017  material care face parte integrantă 

din prezentul proces verbal.   

 

7. Proiect de hotărâre privind trecerea unor imobile in domeniul public al orasului 

            Proiectul este prezentat de  d-na Kovari Gyongyi                           

            Supus la vot proiectul de hotârăre  este aprobat cu unanimitate de voturi  adoptându-se 

Hotărârea nr. 102 din 31.07.2017  material care face parte integrantă din prezentul proces 

verbal.   

 

      8.Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unor terenuri in proprietatea publica al 

orasului Sacueni 

            Proiectul este prezentat de d-l Kaszoni Jozsef 

 Supus la vot proiectul de hotârăre  este aprobat cu unanimitate de voturi  adoptându-se 

Hotărârea nr. 103 din 31.07.2017  material care face parte integrantă din prezentul proces 

verbal. 

 

 9.Proiect de hotărâre privind afectarea domeniului public in vederea realizarii lucrarilor 



specifice in cadrul proiectului 1676/2015 al AISE Oradea 

  Proiectul este prezentat de d-l Beres Attila 

 Supus la vot proiectul de hotârăre  este aprobat cu unanimitate de voturi  adoptându-se 

Hotărârea nr. 104 din 31.07.2017  material care face parte integrantă din prezentul proces 

verbal. 

 

 10.Proiect de hotărâre privind  trecerea unor imobile in domeniul public al orasului 

 Proiectul este prezentat de d-na Kovari Gyongyi 

 Supus la vot proiectul de hotârăre  este aprobat cu unanimitate de voturi  adoptându-se 

Hotărârea nr. 105 din 31.07.2017  material care face parte integrantă din prezentul proces 

verbal. 

 

 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea vanzarii unui teren 

           Proiectul este prezentat de d-l Nagy Stefan 

         Duță Nicolae – ar trebui să discutăm înainte  cu Pal Janos ,dacă cumva nu vrea să ne vinde 

imobilul 

           Propunerea d-lui Duță Nicolae a fost aprobat cu unanimitate de voturi 

 Supus la vot proiectul de hotârăre  este aprobat cu 16 voturi pentru,o abținere Kovari 

Gyongyi adoptându-se Hotărârea nr. 106 din 31.07.2017  material care face parte integrantă din 

prezentul proces verbal. 

 

           12. Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 al HCL nr.73/28.11.2016 

           Proiectul este prezentat de d-l Nagy Stefan 

 Supus la vot proiectul de hotârăre  este aprobat cu unanimitate de voturi  adoptându-se 

Hotărârea nr. 107 din 31.07.2017  material care face parte integrantă din prezentul proces 

verbal. 

 

      13. Proiect de hotărâre privind trecerea in domeniul public al orasului Sacueni a imobilului 

inscris sub nr.top 3542 Sacueni in suprafata de 245 mp si a imobilului inscris sub nr.topo 

4098/1 Sacueni in suprafata de 338 mp 

           Proiectul este prezentat de d-na Kovari Gyongyi 

 Supus la vot proiectul de hotârăre  este aprobat cu unanimitate de voturi  adoptându-se 

Hotărârea nr. 108 din 31.07.2017  material care face parte integrantă din prezentul proces 

verbal. 

      14. Raport de specialitate privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor incadrate 

in gradul grav de handicap din orasul Sacueni semestrul I - 2017 

             Raportul este prezentat de d-na Kovacs Edita.    

            Raportul a fost luat la cunoștiință de toți consilierii locali cu unanimitate de voturi.              

 

 

            15 Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 din Hotărârea nr.20/29.07.2016 

             Proiectul este prezentat de d-l Nagy Attila 

  Supus la vot proiectul de hotârăre  este aprobat cu unanimitate de voturi  adoptându-se 

Hotărârea nr. 109 din 31.07.2017  material care face parte integrantă din prezentul proces 

verbal. 

 

        16. Proiect de hotărâre privind reincadrarea angajatiilor UAT Sacueni si stabilirea 

coeficientilor de salarizare conform Legii 153/2017 privind salarizarea personalului platit din 



fonduri publice 

           Proiectul este prezentat de d-na Kovacs Edita și d-na Bocor Andrea . 

           D-l Duță Nicolae -noi cum putem verifica cine și cum lucrează 

                                        -noi putem modifica organigrama 

           D-na Galamb Gabriela -se modifică și îndemnizația consilierilor locali 

           D-l Majercsik Attila propune - să nu fie plătiți consilierii locali -5 voturi pentru 

           D-na Kovari Gyongyi propune -ca să fie plătiți în mod egal 

           D-l Goder Attila propune – 7% pentru o ședință                         -10 voturi pentru 

                                                      -3% pentru ședință de comisie 

 Supus la vot proiectul de hotârăre  este aprobat cu unanimitate de voturi  adoptându-se 

Hotărârea nr. 110 din 31.07.2017  material care face parte integrantă din prezentul proces verbal. 

 

17 Proiect de hotărâre privind clasificarea unor drumuri de interes local ca drumuri comunale 

 Proiectul este prezentat de d-l primar 

 Supus la vot proiectul de hotârăre  este aprobat cu unanimitate de voturi  adoptându-se 

Hotărârea nr. 111 din 31.07.2017  material care face parte integrantă din prezentul proces verbal. 

  

 

18  Proiect de hotărâre privind concesionarea prin licitație publică a unui teren 

            Proiectul este prezentat de d-l primar 

  Supus la vot proiectul de hotârăre  este aprobat cu unanimitate de voturi  adoptându-se 

Hotărârea nr. 112 din 31.07.2017  material care face parte integrantă din prezentul proces verbal. 

 

            19.Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării cofinanțării  de către Consiliul local 

al Orașului Săcueni a finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se 

finanțează de la bugetul de stat prin PNDL la obiectivul de investiție: 

Reabilitare drumuri și străzi în localitatea Săcueni ,județul Bihor ,Etapa I 

Proiectul este prezentat de d-l primar 

 Supus la vot proiectul de hotârăre  este aprobat cu unanimitate de voturi  adoptându-se 

Hotărârea nr. 113 din 31.07.2017  material care face parte integrantă din prezentul proces verbal. 

 

   20.Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării cofinanțării  de către Consiliul local al 

Orașului Săcueni a finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se 

finanțează de la bugetul de stat prin PNDL la obiectivul de investiție: Reabilitare drumuri și 

străzi în localitatea Cubulcut  ,județul Bihor 

Proiectul este prezentat de d-l primar 

 Supus la vot proiectul de hotârăre  este aprobat cu unanimitate de voturi  adoptându-se 

Hotărârea nr. 114 din 31.07.2017  material care face parte integrantă din prezentul proces verbal. 

 

 

     21.Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării cofinanțării  de către Consiliul local al 

Orașului Săcueni a finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se 

finanțează de la bugetul de stat prin PNDL la obiectivul de investiție: Reabilitare drumuri și 

străzi în localitățiile : Ciocaia și Olosig   ,județul Bihor 

Proiectul este prezentat de d-l primar 

 Supus la vot proiectul de hotârăre  este aprobat cu unanimitate de voturi  adoptându-se 



Hotărârea nr. 115 din 31.07.2017  material care face parte integrantă din prezentul proces verbal. 

 

     22.Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării cofinanțării  de către Consiliul local al 

Orașului Săcueni a finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se 

finanțează de la bugetul de stat prin PNDL la obiectivul de investiție: Reabilitare drumuri și  

străzi în localitatea Săcueni ,județul Bihor ,Etapa II 

Proiectul este prezentat de d-l primar 

 Supus la vot proiectul de hotârăre  este aprobat cu unanimitate de voturi adoptându-se 

Hotărârea nr. 116 din 31.07.2017  material care face parte integrantă din prezentul proces verbal. 

 

    23.Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării cofinanțării  de către Consiliul local al 

Orașului Săcueni a finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se 

finanțează de la bugetul de stat prin PNDL la obiectivul de investiție: Reabilitare drumuri și 

străzi în  U.A.T. Săcueni ,județul Bihor ,Etapa I 

Proiectul este prezentat de d-l primar 

 Supus la vot proiectul de hotârăre  este aprobat cu unanimitate de voturi adoptându-se 

Hotărârea nr. 117 din 31.07.2017  material care face parte integrantă din prezentul proces verbal. 

 

24.Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării cofinanțării  de către Consiliul local al 

Orașului Săcueni a finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se 

finanțează de la bugetul de stat prin PNDL la obiectivul de investiție: Reabilitare drumuri și 

străzi în U.A.T. Săcueni ,județul Bihor ,Etapa II 

Proiectul este prezentat de d-l primar 

 Supus la vot proiectul de hotârăre  este aprobat cu unanimitate de voturi adoptându-se 

Hotărârea nr. 118 din 31.07.2017  material care face parte integrantă din prezentul proces verbal. 

 

25.Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării cofinanțării  de către Consiliul local al 

Orașului Săcueni a finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se 

finanțează de la bugetul de stat prin PNDL la obiectivul de investiție: Reabilitare drumuri și 

străzi în U.A.T. Săcueni ,județul Bihor ,Etapa III 

Proiectul este prezentat de d-l primar 

 Supus la vot proiectul de hotârăre  este aprobat cu unanimitate de voturi adoptându-se 

Hotărârea nr. 119 din 31.07.2017  material care face parte integrantă din prezentul proces verbal. 

 

          26.Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării cofinanțării  de către Consiliul local 

al Orașului Săcueni a finanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se 

finanțează de la bugetul de stat prin PNDL la obiectivul de investiție: Reabilitare drumuri și 

străzi în U.A.T. Săcueni ,județul Bihor ,Etapa IV 

            Proiectul este prezentat de d-l primar 

  Supus la vot proiectul de hotârăre  este aprobat cu unanimitate de voturi  adoptându-se 

Hotărârea nr. 120 din 31.07.2017  material care face parte integrantă din prezentul proces 

verbal. 

 

 

 27.Diverse. 

              D-l Majercsik Attila – taxa de groapă a fost eliminat 

                                               -în loc Sănnicolau de Munte se simte miros de gunoi de la 



                                                 ferma de animale a unui patron german 

                                               -am votat concesionarea unui teren pentru Profi ,dar încă nu 

                                                  a venit cu proiectul 

                                               -am votat și concesionarea unui teren pentru farmacie non stop 

                                               

 Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal într-un singur exemplar spre cele 

legale. 

 

 

              PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                   SECRETAR, 

             GŐDÉR ATTILA - SÁNDOR                            GALAMB GABRIELA 

 

 

 

 

 


