
JUDETUL BIHOR
coNStLtuL MUNtCtPAL BEtUg

HotARARea nr. +e
din 29.03.2017

privind aprobarea ordinei de zi a gedintei ordinare din data de 29 martie 2017 
"

in temeiul art. 39 alin. 1, art. 43 gi a art. 45 din Legea nr. 215t2001 republicati a
administratiei publice locale,

Consiliul municipal Beiug:

HOTAnA$rE

Art.1- Se aprobi ordinea dezia gedinfei ordinare a Consiliului municipal, din data de
29 martie 2017 , dupi cum urmeazd:

ORDINE DEZI

1. Aprobarea ordinii de zi a gedin{ei ordinare din data de 29.03.2017.
2. Aprobarea procesului verbal al gedintei extraordinare din data de 06.03.2017.
3. Proiect de hotirdre privind aprobarea Regulamentului privind procedura de eliberare

a Acordului/Autorizatiei de funclionare, Autorizarea gi Funclionarea unitililor comerciale Tn
municipiul Beiug, conform Anexei.

4. Proiect de hotir6re privind aprobarea Planului de investi[ii 9i dotiri al SC Compania
de Apd Oradea SA - Sucursala Beiug pe anul 2017, pentru serviciul de api gi canalizare in
municipiul Beug.

5. Proiect de hotdrAre privind aprobarea modificirii H,CL. nr.45116.09.2016 privind
aprobarea numirii pentru anul gcolar 2016-2017 a reprezenta[ilor Consitiutui Local al
municipiului Beiug ca membri in Consiliile de Administratie ale unitdlilor din invaldmdntul
preuniversitar de stat din municipiul Beiug, in sensul reducerii numdrului de reprezentanli ai
Consiliului Local al municipiului Beiug ca membri in Consiliul de Administralie al Colegiului
Tehnic "loan Ciordag" Beiug, de la doui persoane la o persoand, gi numirea dl./d-na.

-reprezentant al Consiliului Local al municipiului Beiug ca membru in Consiliul de
Administratie al Colegiului Tehnic "loan Ciordag" Beiug pentru anul gcolar 2016t2017.

6. Proiect de hotdrdre privind aprobarea dirii in administrarea Spitalului Municipal
"Episcop Nicolae Popovici" Beiug a clddirilor - Sta[ionar I gi ll - in care igi desfigoari
activitatea unitatea sanitari de interes local menfionat5, situate in municipiul Beiug, str.
Romdnd, nr.7gi strada Garofitei nr.14, clSdirilefiindinscrisein C.F. nr. 103486 Beiug, numir
cadastral 103486, C.F. nr. 102002 Beiug, numir cadastral 102002 9i C.F. nr. 100866 Beiug,
numir cadastral 100866, aflate in proprietatea publici a municipiului Beug, in administarea
Consiliului Local al municipiului Beiug, aflate in posesia 9i folosinla faptici a unitalii sanitare,
pe o perioadi de ani, conform Anexei in care sunt prezentate detaliat clidirile care vor
fi date in administrare.

7. Proiect de hotirAre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal intocmit de S.C.
TEHNOPROIECT S.R.L. - arh. SZASZ PAUL, pentru construire imobil P+1E cu destinalia de
spatiu comercial pe terenul cu nr. cad. 103430 gi nr. cad. 103431, situat in municipiul Beiug,
str. Romind, nr.4,jud. Bihor, beneficiar Solomie Silviu Andrei.

8. Proiect de hotir6re privind aprobarea bugetului local, al activitd[ilor finanlate din
venituri proprii 9i subven[ii 9i al fondurilor externe nerambursabile, pe anul 2017.



9. Proiect de hotirdre privind aprobarea utilizirii excedentului bugetului local inregistrat
la 31 .12.2016, respectiv aprobarea viririlor din sectiunea de funclionare in secliunea de
dezvoltare.

10. Proiect de hotirAre privind aprobarea acordlrii din bugetul local al municipiului
Beiug a unei burse de performanti in cuantum de 7000 lei pentru elevul Nakajima Tamio -
Vesa pentru anul gcolar 201612017 prin intermediul Liceului Vocational Peedagogic "Nicolae
Bolcag" Beiug.

11. Proiect de hotirdre privind aprobarea actualizdrii Regulamentului de ordine
interioari al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Beiug, pentru functionarii
publici gi pentru personalul contractual, conform anexelor.

12. Proiect de hotirAre privind aprobarea actualizirii Regulamentului intern privind
procesul de identificare a necesitililor de instruire 9i a programului anual de perfectionare a
personalului din cadrul institufiei, pentru funclionari publici gi pentru personalul contractual,
conform anexei.

13. Proiect de hotdr6re privind aprobarea demaririi procedurilor in vederea acreditirii
ca furnizor de servicii sociale la nivelu! municipiului Beiug, a Compartimentului autoritate
tutelari gi asistenti socialS din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului
Beiu9.

14. Proiect de hotdr6re privind imputernicirea Primdriei municipiului Beiug sd intreprindd*-
demersurile legale necesare in vederea racorddrii municipiul Beiug la reteaua de gaz natural
(metan).

15. Proiect de hotdrire privind modificarea hotiririi consiliului local nr.21131.01.2017
privind aprobarea trasmit eriiln folosinld gratuitd, pe o perioadd de 5 ani, cdfre SOCIETATEA
DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI ELECTRICE TRANSTLVANIA NORD S.A. prin SUCURSAIA
DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI ELECTRICE ORADEA - ln calitate de operator de distribu{ie
concesionar, prin semnarea unui contract de comodat, a unor active fixe (capacitdli
energetice) din investilia Relea electricd de iluminat public ai ioasd tensiune - strdzile 1

Decembrie 1918, Viile Cermai, George Topdrcianu, Vasile Alecsandri, George Bari{iu, Lucian
Blaga, Octavian Goga, lon Creangd, Liliacului gi Nicolae Tonitza gi aprobarea constituirii
dreptului de uz gi a dreptului de servitute la capacitdlile transferate, cu titlu gratuit, pe toatd
durata contractului de comodat, in favoarea soclETATll DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI
ELECTRICE IRANSILVANIA NORD S.A. prin SUCURSALA DE DISTRIBUTIE A ENERGIE1
ELECTRICE ORADEA, activele fixe fiind amplasate pe domeniul public al municipiului Beiuq,
in sensul modificdrii duratei de la 5 la _ ani.

16. Diverse
1. Raportul Primarului municipiului Beiug privind starea economici, sociali 9i ds-

mediu a U.A.T. Beiug pentru perioada 30.06.2016-31.12.2016, potrivit art.63 alin.3lit. a din
Legea administrafiei publice locale nr. 21512001,

2. Adresa nr. 976/01 .02.2017 depusi de dl. Budiu Lucian Viorel.
Art,2. Prezenta se comunici cu :

-lnstitulia Prefectului - Judelul Bihor
-Primarul municipiului
-Se afigeazi public

PRE$EDTNTE DE $EDTNTA
Prof. ISPAS DAN MUGUREL

Contrasemneazi

f SECRE'


