JUDETUL BIHOR
CONSII IUL MU\ICIPAI BEIUS

HoTiRAREA nr. 45
din 06.03.2017

privind aprobarea procesului
Beiuq din data de 28.02.2017.

Avind

-

verbal al gedinlei ordinare a Consiliului municipal

in

vedere prevederile an. 42 alin.5 din Legea 2l5ll00l pivind
administralia publicb locali republicat5 cu modificdrile gi complettrrile ulterioare,
referitor la necesitatea aprobirii de ctrtre Consiliul local al procesului verbal al gedinlei
anterio^are,

In temeiul art. 36 alin. 9 9i 45 alin.l din Legea nr. 215/2001 republicati

modificdrile gi completerile ulterioare,
Consiliul municipal Beiug:

a

cu

administra{iei publice locale,

HOTARA$TE
Art.l-

-

Se aprobi procesul verbal al gedinlei ordinare a Consiliului municipal
Beiug din data de 28.02,2017.
Art.2. Prezenta se comunica cu :
-Institutia Prefectului - Judelul Bihor
-Primarul municipiului Beiug
-Se afrgeaz6 public

PRLSEDINTE DE $I]DIN'IA
I,Tof, ISPAS DAN MUGUREI-

t,

Contrasemneaz 6

SECRETAR
Jr.

scRoFANls/ELraNa at-rNe

(A(
\.-j

uil/z

JUDETUL BIHOR
CONSIL]UL MLNIC]PAL BEIU$
PROCES _ VERBAL

incheiat azi 28.02.2017 in gedinla ordinari convocati prin Dispozilia nr. 130
din 23.02.2017 , a Primarului municipiului Beiuq, la care sunt prezenli un numdr de 17
consilieri, gedinla fiind legal constituiti.
Domnul Gavra Viorel este preqedinte de qedinl6.
Preqedintele de gedinli supune spre aprobare proiectele ordinei de zi a Sedinlei:

ORDINE

DE

ZI

l. Aprobarea ordinei de zi a qedinlei ordinare din data de 28.02.2017 .
2. Aprobarea procesului verbal al gedintei extraordinare din data
22.02.2011

de

.

3. Proiect de hotdrire privind aprobarea modificdrii organigramei gi a statului
de funclii al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Beiu$, judelul Bihor
gi al Muzeului municipal Beiu;.
4. Proiect de hotirdre privind aprobarea calendarului activitililor culturale ale
municipiului Beiug, judelul Bihor, pentru anul 2017 ce urmeazd sd se desftqoare la
Casa de Culturd "Ioan Ciordag" Beiug, conform Anexei .
5. Proiect de hotir6re privind stabilirea consumului lunar de carburanli pentru
autovehiculele care deservesc parcul auto Primiriei municipiului Beiuq, conform
Anexei.
6. Proiect de hot6rdre privind aprobarea modificirii Actului Constitutiv 9i
Regulamentului Ocolului Silvic "Codrii Beiugului" R.A. cu respectarea prevederilor
O.U.G. nr. l09l2Oll privind guvernanfu corporativd a intreprinderilor publice'
conform Anexelor.
7. Proiect de hotirdre privind aprobarea situaliei realizdrilor venituri qi
cheltuieli - pentru anul 2016, aprobarea bugetului de venituri $i cheltuielilor pe anul
2016 precum gi repartizarea profitului net aferent anului 2016, la Regia Autonomi
,,Codrii Beiugului" RA Beiuf.
8. Proiect de hotdrAre privind aprobarea modificirii H.C.L. nr. 103/25.05.2016

-

privind aprobarea impozitelor gl taxelor locale ce se vor aplica pe teritoriul
municipiului Beiug pentru anul 2017 in sensul eliminirii unor taxe stabilite prin
Legea nr. ll20l7 prhtind eliminarea unor toxe S tarife, precum $l pentnt modificarea
9i completarea unor acte normative, incep6nd cu data de 01.02.2017.

9. Proiect de hotirdre privind aprobarea Planului Strategic privind serviciile
sociale la nivelul municipiului Beiuq pentru perioada 2017-2020, conform Anexei.
10. Proiect de hotbr6re privind aprobarea Planului anual de acJiune privind
serviciile sociale la nivelul municipiului Beiug, conform Anexei.
I l. Proiect de hotArare privind aprobarea ,,Planului anual de acliuni sau luu6ri
de interes local"qi a ,,Criteriilor privind limitele minime qi maxime ale veniturilor
poten{iale provenite din valorificarea bunurilor ce depagesc cartitativ categoriile de

bunuri considerate de strict6 necesitate pentru nevoile unei familii, pentru acordarea
ajutorului social", conform Anexelor.
12. Proiect de hotirdre privind aprobarea aprobarea listei de investilii
prioritare,aferent6 Master Planului pentru dezvoltarea sectorului ap1lcanal in judelul
Beiuq, in pe rioada 2014-2020.
Bihor, pentru municipiul
-hot6r6re
privind aprobarea Planului de investilii provizoriu al SC
i3. Proiect de
Compania de Api SA Oradia - Sucursala Beiu9, pe anul 2017 pentru serviciul de
api 9i canalizare al municipiului Beiu;, conform Anexei.
secretarului
14. Proiect de hotdidre privind acordirii califrcativului
municipiului Beiu;, doamna Scrofan Steliana Alina, pentru activitatea desflqurata in
perioada I 0.08.20 I 6-3 1.12.2016.
15. Diverse:
l. Adresa nr. O6lOl.OZ.2Ol7 emisi de Parohia Greco-Catolici Beiug'
2. Adresa nr. 07101.02.2017 emis6 de Parohia Greco-Catolici Beiuq'
3. Adresa domnului Gavra Viorel - consilier local nr. l40ll15'022017'

-

Se supune la vot ordinea de zi.
Consilierii propun scoaterea punctului 4 de pe ordinea de

zi'
qedinla supune spre aprobare ordinea de zi in forma propusi

Preqedinteli di
care se voteazi in unanimitate adoptandu-se hotirdre.
Pregedintele de qedinJi soliciti aprobarea discutirii punctelor 12 qi 13 ale
ordinii de zi imediat dup6 supunerea la vot a procesului verbal al Sedinlei anterioare'
Se supune la vot aceastl solicitare care se voteazA in unanimitate'
La punctul 2 al ordinei de zi se solicit6 aprobarea procesului verbal al al
gedinlei extraordinare din data de 22.02.2017 .

PreqedinteledeEedinlicereavizulcomisiilordespecialitatealeConsiliului
local care dau aviz favorabil
Se supune la vot 9i se voteazi in unanimitate adoptdndu-se hotir6re'

La ouncul 12 al ordinii de zi domnul Primar prezinti proiectul de hotirdre

aprobarea listei de investilii prioritare, aferenti Master
irlanului'pentru dizvoltarea iectorului api/canal in judelul Bihor, pentru municipiul
Beiug, in perioada 2014-2020.
SC Compania de Ap6 SA Oradea a depus o sdresd la sediul Primiriei
municipiului Beiuq prin cari solicitd aprobarea listei de investilii prioritare, aferent6
Mastei Planului pentru dezvoltaxea sectorului apdlcanal in jude{ul Bihor, pentru
municipiul Beiug, in perioada 2}L4-z}z),lista de investilii aprobati in forma inifala
pentru perioada 2014-2018 prin HCL nr. 135/31.10.2014.
Dupa oblinerea surselor de finanJare pentu obiectivele propuse, operatorul SC
Compania de Apa SA va avea obligalia de a solicita Consiliului Local al municipiului
Beiui aprobarea listei de investilii actualizati cu detatiile aferente fiecirui obiectiv
din lista arexati in parte.
Pregedintele de qedinli cere avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului
local care dau aviz favorabil.
Se supune la vot gi se voteaz6 in unanimitate adoptindu-se hot6r6re'

p.irind-liiuird up-barea

'
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La punctul 13 al ordinei de zi domnul Primar prezinti proiectul de hotirAre
privind aprobarea Planului de investilii provizoriu al SC Compania de Api SA
Oradea - Sucursala Beiuq, pe anul 2017 pentru serviciul de api 9i canalizate al

municipiului Beiug, conform Anexei.
Av6ad in vedere Statutul Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitard Aparegio
aprobat prin HotArarea Consiliutui Local nr. 38/30.06.2010 Si HotArarea Consiliului
Local nr. 58122.06.2009 de aprobare a gestiunii serviciului qi Contractului de
delegare a gestiunii serviciului - dispozilii generale, se propune aprobarea Planului
de investiJii provizoriu al SC Compania de Ap6 SA Oradea - Sucursala Beiu9, pe
anul 2017 pentru serviciul de ap6 qi canalizare al municipiului Beiug, conform

Anexei care face parte integrantd din prezentul.
Pregedintele de qedinli cere avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului
local care dau aviz favorabil.
Se supune la vot qi se voteazi in unanimitate adoptindu-se hotir6re.

La Dunctul 3 al ordinei de zi domnul Primar prezinti proiectul de hotdrire
privind aprobarea modific6rii organigramei 9i a statului de funciii al aparatului de

specialitate al Primarului municipiului Beiu;, judeJul Bihor qi al Muzeului municipal
Beiu9.
Av6nd in vedere organigrama gi statul de funclii existent al al Aparatului de
specialitate al primarului municipiului Beiug si al Muzeului municipal Beiuq,
S-a solicitat conducerii UAT Beiu$ infiinlarea la compartimentul Administralia

domeniului public si privat a unui post de qofer gi la Muzeul municipal BeiuE
infiintarea unui post de ingrijitoare, cu incadrarea in numarul de posturi alocat,
Ludnd in considerare faptut cE prin HCL 84/28.11.2016, au fost desfiinlate 2
posturi din cadrul Pielei municipiului Beiug se propune modificarea organigramei 9i a
statului de funcJii al Aparatului de specialitate a primarului municipiului Beiuq 9i a
Muzeului municipal Beiug dupa cum urmeaza:
l.-La compartimentul Administralia domeniului public Ei privat se infiinleazi
un post de qofer ;
2.-La Muzeul municipal Beiug se infiinleazl un post de ingrijitoare.
Persoana care va fi ang{atd pe postul de ingrijitoare la muzeu va deservi 9i
noul sediu al bibliotecii municipale.
Persoara care va fi angajati pe postul de gofer va deservi qi autoturismul
autometur6toare ce va fi achizilionat in regim de second-hand.
Se cere punctul de vedere al consilierilor.
Domnul consilier Fofiu Nicolaie sugestioneazi ca persoana care va fi gofer pe
automaturAtoare sA fie instruitA specialt pentru acest tip de magini.
Se supune la vot gi se voteaz.6 in unanimitate, adoptAndu-se hotarAre.

La nunctul 5 al ordinei de zi domnul Primar prezintl proiectul de hotArare
privind stabilirea consumului lunar de carburanJi pentru autovehiculele care deservesc
parcul auto Primiriei municipiului Beiug, conform Anexei.
Av6nd in vedere necesitatea deplas6rii personalului Primiriei Beiuq in vederea
indeplinirii sarcinilorde serviciu pe raza UAT, respectiv alte destinalii qi fnand cont
de faptul c6 actualmente consumul de carburant flunE/vehicul este de 125 litri, se
propune, avind in vedere OG 80/2001 actualizate privind stabilirea unor normative

de cheltuieli pentru autoritalile administraliei publice 9i instituliile publice, aprobarea
unui consum de carburant lunar/vehicul de 250 litri.
Se cere avizul comisiilor de specialitate care acordd aviz favorabil.
Se supune la vot ti se voteazi in unanimitate, adoptindu-se hot.Srire.

La punctul 6 al ordinei de zi domnul Primar prezintd proiectul de hotdrire
privind aprobarea modificdrii Actutui Constitutiv qi Regulamentului Ocolului Silvic
"Codrii Beiugului" R.A. cu respectarea prevederilor O.U'G. nr. l09l20ll privind
guve rnan la c orporativd a i nteprinderilor publice, conlorm Anexelor.
in sedinta din luna ianuarie 2017 s-a solicitat consiliului local aprobarea
completdrii cu un mandat provizoriu de 4 luni a mandatului Consiliului de
Administralie al Regiei Autonome Codrii Beiuqului RA.Dupi completrea mandatului,
in qedinja Consiliului de Administraiie a Ocolului Silvic nr. 5 din data de 20.02.2017
s-a stabilit actualizarea Actului constitutive 9i a Regulamentului Ocolului Silvic
"Codrii Beiugutui" R.A. cu respectarea prevederilor O.U.G' nr' 109/2011 privind
guvernanla corporativd a tntreprinderilor publice.S-a stabilit ca membrii din
tlonsiliul de Administralie sE fie in num6r de 7 $i s-au introdus atribulii concrete ale
Adundrii Generale a Aclionarilor, ale Consiliului de Administratie, ale comisiei de
cenzori.

Avdnd in vedere Hotiraxea 5l2O.O2.ZOl7 a Consiliului de Administralie al
O.S. Codrii Beiuqului RA privind propunerea actualizirii actelor constitutive a
Ocolului Silvic Codrii Beiugului RA in conformitate cu prevederile OUG 109/2011
privind guvemanja corporative a intrepriderilor publice 9i Jin6nd cont de faptul ci
iste necesar6 corelarea modului de organizare gi funclionare al O.S.Codrii Beiuqului
RA cu prevederile prezentei legi , se propune aprobarea actualizirii Actului
Constitutiv gi Regulamentului Ocolului Silvic "Codrii Beiu$ului" R'A. cu respectarea
prevederilor O.U.G. nr. 10912011 privind guvernanta corporativd a tntreprinderilor
publice, conform Anexelor care fac parte integranti din prezentul'
Se cere pdrerea comisiilor de specialitate ale Consililui local care dau acord
favorabil.

Se supune la vot proiectul de hot6r6re care se voteazd

in

unanimitate,

adoptindu-se hotdr6re.

La punctul 7 al ordinei de zi domnul Primar prezintd proiectul de hotirire
privind aprobarea situaliei realiziritor - venituri 9i cheltuieli - pentru anul 2016,
aprob-eJ bugetului de venituri 9i cheltuielilor pe anul 2016 precum 9i repartizarea
piofitului net aferent anului 2016, la Regia Autonomd ,,Codrii Beiuqului" RA Beiug'
in conformitate cu prevederile Legii 21512001 privind administralia publici
local6, republicatA ti actualizatd, consiliul local hot6r65te in numele unitalii
administrativ teritoriale asupra aspectelor privind funcJionarea serviciilor publice pe
care le are in subordine, inclusuiv a regiilor autonome.Conform Actului constitutiv ,
respectiv prevederile Legii nr. 15/1990 regia autonomi Ocolul Silvic ,,Codrii
Beiugului" este persoani juridic6 care funclioneaze pe bmd de gestiune economicd 9i
autonomie financiari, exercitind atribulii in domeniul silvic.
Prin adresa 306t22.02.2017 Ocolul Silvic soliciti aprobarea bugetului de
venituri gi cheltuieli aferent exerciliului financiar 2017, situalia financiari aferenta
anului 2016 precum gi aprobarea rcpurliz[rii profitului net imegistrat la data de
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3 1.12.20 I

6 conform Hotdrarii Consiliutui de Administralie nr. 6lTl.02.20lj.Astfel

suma de 148680,76 lei reprezentand plata pentru lucrexile restante efectuate la sediu,
respectiv 50 0/o din profitul anului 2016 va fi virati consiliului local Beiug.
Domnul Primar precizeazi. de asemenea cA in qedinlele de comisie au fost

fEcute observa(ii referitoare la produsele secundare 9i de igien6.S-a stabilit pentru
arl;ul2017 un volum de 4568 m 3 produse secundare gi de igienE din care un volum de
2000 m 3 si fie pus la dispozilia cetilenilor la prelul de referinld de 7g lei m3 la care
se adug6 costurile de exploatare.Criteriile acorddrii masei lemnoase cAtre cetAteni vor
fi stabilite ulterior de citre comisia speciali.
De asemenea se arati ci domnul Coraq Daniet- $efocol, are intenlia predirii
la programul ,,Rabla" a celor trei autoturisme vechi gi achizilionarea unui autoturim
de teren nou, nefiind trecut in bugetul pe anul 2017.
Domrul consilier Fofiu Nicolaie precizeazd. ca acest autoturism s6 fie un
DUSTER 4x4, special pentru deplasirile in teren; in alt6 ordine de idei considerd ca
sporul de risc de 25oZ conform Legii 46/2008 privind Codul Silvic coroborat cu OUG
5912000 privind statutul personalului silvic, trebuie acordat doar personalului silvic
care lucreaza efectiv in parchete.
Se solicitd pirerea consilierilor.
Domnul Consilier Roman Dan are obiecliuni fald de execuJia bugetare pe anul
trecut,
De asemenea gi domnul consilier Fofiu Nicolaie prezinti faptul c6 a solicitat
raspunsuri concrete la aceaste execulie bugetara primind raspunsuri inexacte.
Se cere pirerea comisiilor de specialitate ale Consililui local care dau acord
favorabilSe supune la vot proiectul de hotarAre care se voteazi cu I I voturi pentru, 4
ablineri ale doamnei consilier Liga Florica gi ale domnilor consilieri Bunia Iulian
Ovidiu, Ispas Dan gi Szigeti Cosmin Alexandru 9i 2 voturi impotrivi ale domnilor
consiliri Fofiu Nicolaie gi Roman Dan, adoptandu-se hotArare.

La punctul 8 al ordinei de zi domnul Primar prezinti proiectul de hot6r6re
privind aprobarea modific6rii H.C.L. nr. 103125.05.2016 privind aprobarea
impozitelor 5l taxelor locale ce se vor aplica pe teritoriul municipiului Beius pentru
anul 2017 in sensul elimin6rii unor taxe stabilite prin Legea nr. ll2Ol7 privind
eliminarea unor taxe $ tarife, precum $ pentru modificarea $ completarea unor
acte normative, incepdnd cu data de 01.02.2017.
Prin Legea nr. I/2017 se abrog6 o serie de acte normative printre care gi Legea
nr. ll7ll999 privind taxele extrajudiciare de timbru, act normative ce a stat la bLa
stabilirii taxelor extrajudiciare de timbru aprobate prin HCL 103/25.05.2016 prin
care s-au aprobat nivelul impozitelor qi taxelor care vor fi aplicate pe teritoriul
municipiului Beiug pentru anul 2017.
Se propune aprobarea modificirii impozitelor qi taxelor care se vor aplica pe
teritoriul municipiului Beiug in anul 2017 in sensul elimin6rii ,no. t
qi
"" tu.if"
stabilite prin Legea n. ll20l7 .
Se cere pdrerea comisiilor de specialitate ale Consililui local care dau acord
favorabil.
Se supune la vot proiectul de hotdrare care se voteaze in unanimitate,
adoptAndu-se

hotirire.

La nunctul 9 al ordinei de zi domnul Primar prezinti proiectul

priuind
-B.ir;

de hotir6re

ufobut.. Pl'*lui

p"nt*

Strategic privind serviciile sociale la nivelul municipiului
perioada 2017-2020, conform Anexei care face parle inlegrantd din

orezentul.

'

vederea asiguririi de servicii sociale in municipiul Beiug care se asigure
o mai bun6 asisten!6 social6 pentru cetAleni carora le sunt aplicabile prevederile Legii
modillcdrile ulterioare, a asisten{ei sociale, se propune aprobarea
29212001
Planului Strategic privind serviciile sociale la nivelul municipiului Beiuq pentru

in

ct

perioada 2017 -2020 .
Se cere p6rerea consilierilor care dau aviz favorabil.
Se supune la vot proiectul de hotirAre care se voteazA

in

unanimitate,

adoptdndu-se hotdrdre.

!gJg49!gL!0 al ordinei de zi domnul Primar prezint6 proiectul de hotirdre
priuind aprobarea Planului anual de acliune privind serviciile sociale la nivelul
municipiului Beiuq. conform Arexei.
in vederea asigur6rii de servicii sociale in municipiul Beiug care s6 asigure
o mai buni asistenl6 social6 pentru cet6leni c6rora le sunt aplicabile prevederile Legii
29212001 cu modihcirile ulterioare, a asistenlei sociale, se propune aprobarea
Planului Anual de aciiune privind serviciile sociale la nivelul municipiului Beiug'
Se cere pirerea comisiilor de specialitate ale Consililui local care dau aviz
favorabil.
Se supune la vot proiectul de hotirdre care se voteaze in unanimitate,
adoptindu-se hotirire.

La punctul l1 al ordinei de zi domnul Primar prezin6 proiectul de hotirdre
anual de acJiuni sau lucriri de interes local"qi a
ptirird uiib-luttului
provenite din
,,Criteriiloi privind limitele minime 9i maxime ale veniturilor potenliale
valorificarea bunurilor ce depdlesc cantitativ categoriile de bunuri considerate de
stricte necesitate pentru nevoile unei familii, pentru acordarea ajutorului social",
conform Anexelor.

AvAnd in vedere prevederilor art. 6 alin.(7) din Legea 41612001 privind
acordarea ajurorului social, cu modificarile si completarile aduse de Legea
n.276t20101'Wifiarii au obligalia sd intocmeasc6 un plan de acliuni sau de lucrSri de
interes local pentru repartizaxea orelor de muncd. Planul de acliuni sau de lucrdri de
interes local se aprobe anual prin hotdr&e a consiliului local." Jinand cont de
prevederile art.28 ;lin.(3) din Normele Metodologice de aplicare a prevederilor Legii

privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotararea
m.50/28.01.20i l, cu modificarile si completarile ulterioare 9i Unand cont de
nr.416l2O0l

prevederile legale in vigoare gi de obiectivele compartimentul de Autoritate Tutelara
cu
Ei Asistenli Sociali ce constihrie realizarea de m6suri destinate persoanelor
probleme sociale aflate in dificultate qi de gradul de risc social, beneficiarii de ajutor
iocial apti de munca vor fi nominalizali lunar pentru realizarea de actiuni sau lucrari
de interes local,
Se propune adoptarea unei hotdrfi privind aprobarea ,,Planului anual de
acliuni sau lucidri de interes local", precum 9i a ,,Criteriilor privind limitele minime qi

maxime ale veniturilor potentiale provenite din valorificarea bunurilor ce depSgesc
cantitativ categoriile de bunuri considerate de stricte necesitate pentru nevoile unei
lamilii, pentru acordarea ajutorului social"
Se cere pdrerea comisiilor de specialitate ale Consililui local care dau
acord favorabil.
Se supune la vot proiectul de hotlrAre care se voteazI in unalimitate,
adoptAndu-se hotirdre.

La punctul 14 al ordinii de zi domnul Primar prezinti proiectul de hotirire
secretarului municipiului Beiug, doamna
p.irird
calificativului
'scrofanu"otdu.*
Steliana Alina, pentru activitatea desfrguratd in perioada 10'08'201631.12.20t6.

in

art.107 din Hotirirea de
cu prevederile

Guvem
nr.6l l/2008, pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei
functionariloi publici, evaluarea performanJelor profesionale individuale pentru
secretarul municipiului se realizeaza de cStre primar, pe baza propunerii consiliului

conformitate

local.

Pentru aprecierea obiectivi a performan{elor profesionale realizate de
secretarul municipiului Beiuq s-a solicitat de c6tre primarul municipiului elaborarea
unui raport de aciivitate intocmit secretarul UAT Beiuq pe baza cerinielor funcliei
publicedeconduceregicomparareagtaduluideindeplinireaobiectivelorindividuale

rezultatele oblinute in mod efectiv. Analiz6nd acest raport de activitate, se poate
constak ce secretarul municipiului a realizat atribuliile aferente funcJiei publice de
secretar cat qi atribulii in domeniul, stare civild, arhiv6, fond funciar etc. Rezultatele
activit6iii depuse sunt apreciate ca foarte bune qi am convingerea cd 9i membrii
consiliului local vor acorda un calificativ profesional corespunzitor rezultatelor

iu

'

obtinute.

baza calificatirului pe care il va acorda Consiliu local, va fi elaborat
raportul de evaluare a performanlelor profesionale pentru persoana care ocupd in
prezent func1ia public6 de conducere de secretar at municipiutui Beiuq. Calificativele
care se pot acoida conform HG 611/2008 s;ur;rt nesatificdtor, satisJdcdtor, bine satt
foarte bine
Criteriile de performanli pe baza cdrora se va elabora raportul de evaluare
sunt cele prevSzute in HG 6l 1/2008, anexa nr.5, respectiv:
- Capacitatea de a organiza
- Capacitatea de a conduce
- Capacitatea de coordonare
- Capacitatea de control
- Capacitatea de a obtine cele mai bune rezultate
- Competenta decizionala
- Capacitatea de a delega
- Abilitati in gestionarea resurselor umane
- Capacitatea de a dezvolta abilitatile personalului
- Abilitati de mediere si negociere
- Obiectivitate in apreciere
- Capacitate de implementaxe
- Capacitatea de a rezolva eficient problemele

in
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- Capacitatea de asumare a responsabilitatilor
- Capacitatea de autoperfectionare si de valorificare a experientei dobandite
- Capacitatea de analiza si sinteza
- Creativitate si spirit de initiativa
- Capacitatea de planificare si de a actiona strategic
- Competenta in gestionarea resurselor alocate.
FaJE de cele menlionate se prezinti spre dezbatere gi aprobare propunerea
calificativului la evaluarea performantelor profesionale individuale pentru secretarul
municipiului dna. consilier juridic Scrofan Steliana Alina pentru perioada
10.08.2016-3 1.12.2016
Se voteazd cu vot secret

calificatirul la evaluarea performanlelor profesionale
individuale pentru secretarul municipiului dna. consilier juridic Scrofan Steliana
Alina pentru perioada 10.08.2016-31 .12.2016.
boamna consilier Popa Dorina di citire procesului verbal intocmit in urma
numirdrii voturilor 9i arate s-a votat cu un num6r de 17 voturi valabil exprimate,
stabilindu-se califi cativul "Foarte bine".
Se supune la vot proiectul de hotdrire care se voteaze in unanimitate,
adoptAndu-se hot6rdre.

La rrunctul 15 "Diverse"

:

Prin adresa nr. 06/01.02.2017 emisd de Parohia Greco-Carolici BeiuE

se

solicitS un <lialog in vederea soluJiondrii problematicii legate de terenul identificat cu
nr. Topo 10,11/i06 inscris in CF 123 aflat sub incidenJa actelor de donatie cu nr'
315g/2b06. respectiv 2874l2009.Astfel se solicitd ca in termen de 30 de zile sd le fie
prezentat prop;ncri pentru ieEirea din indiviziune, respectand legalitatea emiterii
certificatelor ie urbanism, autorizaliide consttuire de drumuri 9i rigole, cdt 9i predarea
legal6 a amplasamentelor pentru realizarea investiliilor la lucr6ri de edificare a
stiizilor propuse in zona rispectivi prin PUZ. Dupd stabilirea limitelor cadastrale
prin dialog, pasul imediat umator sa fie intocmirea actelor cadastrale 9i inscrierea
individuali a proprietdtii in noile ca4i funciare.
Doamna secretar Scrolan Steliana Alina precizeazi c6 Bisercica Greco Catolicl
a domat Primiriei Beiuq st6zile din zona menlionata prin act notarial qi doresc iegirea
din indiviziune.Potrivit Codului Civil nimeni nu este obligat de a sta in
inrliviziune.Daci Biserica Geco Catolicd doreEte iegirea din indiviziune o pot face,
lic6ndu-qi cadastral pe ce mai au acolo.Primarul municipiului poate delega o
persoand care s[ sen.meze la notan]l public actul notarial de ieEire din indiviziune'
'Biserica
Greco-Catolici va tl proprietare pe cadastral, trebuic intocmiti documentalia
cadastrali, iar Primiria va fi proprietarA pe numerele topografice p6ni la momentul
care va fi considerat din punct de vedere ltnanciar opofiun s6 se fac6 cadastrale pe
strf,zi. Primdria nu intocme$te documentalii cadastrale, este strict problema Bisericii
Greco-Catolice la solicitarea acestora sc va putea purta un dialog in acest sens Li se
va lace o adresd cd PrimAria este de acord cu ieqirea acesteia din indiviziune'
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2. Prin Adresa nr. 07101.02.2017 emisd de Parohia Greco-Catolici Beiuq se
propune stabilirea unor termeni contractuali privind folosinla unui teren intravilan de
943 mp identificat cu nr, Topo 639 din CF 123 :utilizat de citre Colegiul Na(ional
Samuil Vulcan. Se doregte intocmirea unui contract de comodat cu titlu gratuit pe
termen de un an gcolar cu posibilitatea prelungirii anuale, cu clauze care s6
stabileasc6 9i asumarea de c6tre pa(i a sarcinilor financiare (impozite, taxe) aferente
terenului in cauzd, respectiv un posibil uz comun, ocazionat de organizarea unor
evenimente comunitare.
Doarma secretar

jrs. Scrofan Steliana Alina aratA ca din anul 1998 este
incheiat, intre Colegiul Nalional Samuil Vulcan 9i Biserica Greco-Catolicd un

contract de comodat doar pentru clddiri cu condilia ca acele clidiri sA fie folosite doar
ca qcoali, si nu se schimbe destinalia, si nu produca venituri. In prezent nu existe
cadastral sub CNSV qi nici contract de comodat; dacd se doreqte intocmirea unui
contract de comodat acesta se nu fie pentru sarcini frnanciare ci incheiat doar pentru
desligurarea activitelilor gcolare exact cum sunt gi cladirile. In prezent Biserica
Greco-Catolicd nu pldtelte impozite gi taxe pentru cA este $coalA; daci se incheie un
contract ar trebui folosit gi terenul doar ca gi curte a gcolii fEr6 alt fel de activitili sau
evenimente comunitare.
La solicitarea lEcutd Biserica Greco-Catolicd nu a ata$at schild ci doar un CF
pe cas6. Curte qi gridind in intravilan pe 220 mp gi un extras dupi o harti din care nu
se poate deduce despre ce teren este vorba.
Li se va face o adresi prin care se vor solicita l6muriri despre ce suprafat6 este
vorba; totodafi trebuie vazut exact pe ce suprafa!6 se intinde proprietatea acestora.

3. Prin Adresa nr. 140l/15.02.2017 domnul Gawa Viorel - consilier local
prezinti in numele cetiJenilor din municipiul Beiuq care locuiesc la case, o situatrie
creati de disconfortul termic datorat de fumizarea agentului termic (ape geotermale )
de c6tre SC TRANSGEX precum qi nemultumirea acestora legatd de diferenla de tarif
pe care cetilenii de la case sunt obligaJi s6 pl6teasci apa geotermalA in metri cubi 9i
nu in gigacalorie, cum se factureazi agentul termic pentru cetiJenii de la bloc, precum
9i a faptului ce ei plitesc Ai apa rezidualS care se deverseazi in canalul pluvial. De
asemenea se soliciti 9i o analizi a agentului termic, in municipiul Beiuq din partea SC
TRANSGEX Oradea.
Nemullumirea beneficiarilor agentului termic vine 9i din faptul ca tempertura
de intrare la schimbitoarele de c6lduri de la sonda 3003 nu este de 70'C ci in func1ie
de pozilia fiecdrei case iar aceste pierderi le sunt impuse consumatorilor.Aceeaqi
problemi qi la sonda 300l.La unii consumatori apa termalA ajunge chiar la
temperatura de 62 o C, poate chiar mai scizuti la consumatorii cap de coloani.
Cetd(enii soliciti preluarea de cdtre Primirie a conffactelor de fumizare a apei
geotermale qi cer revizuirea clauzelor contractuale.
Domnul consilier Ispas Dan soliciti unificarea tarifului la SC Transgex SA in
gigacalorie preciz6nd ce aceas6 tarifare oferd o protectie in sensul ce la momentul
o
intrarii apei geotermale la limita de proprietate cu 64 o C sau cu 80 C s6 se plateasca
diferenla de transfer termic ti nu m3.Arate de asemenea c6 s-ar putea convoca o
dezbatere publici pentru ldmuriri cu SC Transgex.
Domnul Primar precizeazd cA ceea ce se poate negocia cu SC Transgex este
calitatea serviciului, acesta avand contracte individuale cu fiecare beneficiar.

Domnul Ispas Dan spune ci SC Trarsgex ar trebui s6 ofere poibilitatea ca
pentru
doritorii sd poati se i$i schlmbe contorul dintr-unul de debitmetru intr-unul
gigacalorie qi sd treacd la noul tarif.
"o.Jir" a" idei domnul consilier Fofiu Nicolaie arati ci maqinile de
li
"f,e
public'In
vanzare sunt peste tot in oraq, acesta este un act de come4 9i calcd domeniul
Regulamentui Pielei sunt siipulate locurile unde se pot amplasa aceste maqini De
ur.?r"n"u cogurile de gunoi vichi care au fost schimbate s6 fie duse la Edilul' sd fie
joacS'
t op.it" 9i puse unde mai este necesar, la fel 9i bdncile, locurile de
."pu*t",
^ Domnul Primar arat6 cA urmeaza a se intocmi un contract cu intermediar
Edilul, pentru inchirierea unei magini m6turetoare, cel pulin pentru sep6mare pe
[a
lun6, care si lucreze noaptea.; se va investi 9i in spaliile verzi, inclusiv zona de
smulse borduri pe alocuri 9i
$coala Generald qi pdni ia Pia{a Maria, unde au fost

-

maginile sunt parcate pe spaliul verde.

Domnui Viceprimar arat6 ce Polilia circulaiie

a

municipiului Beiug a

inventadat toate maginile parcate spre vanzare pentru rezolvarea situaliei acestora'
Domnul consilier Maior Celin arat'i cE in Regulamentul Pielei expunerea de
magini second hand se face doar in locuri pecial amenajate; si se fac6 un
amendament la Regulament 9i sE fie introduse qi sancJiuni'
Domnul coniilier Roman Dan Gheorghe intreabi care este situalia clndirii din
clas6
curtea Liceului Pedagogic, fosta spdldtorie, dace se poate spera si fie s6li de
pdn6 la inceputul anului qcolar.
investilia este destul de mare acolo; cele dou6
Domnul Primar arat6
printre care $i
cadashale au fost lernurite; directorul qcolii a depus o listd de prioritIli
local'
spAl6toria; se va vedea ce se poate face, sumele se vor introduce in bugetul
Domnul consilier Bunta Iulian Ovidiu arate cA sunt mereu disculii in ce
determinali
privegte ordinea publicA; intreab6 cine aplici amenzile, cum pot
proprieta.ii de magini second-hand se le mute, cum se pot aplica amenzi;de asemenea
pr"Lir"*a ca s-a ipus la urr moment dat ci bugetul pe care l-ar necesita funcJionarea
i'oliliei locale Beiug este de aproximativ 4 milioane de lei' A primit insd o list6 de la
u, buget de funclionare pentru Polita local6,. care ar fi de 493 mii lei
eoiiiiu fo"uta
/ an pentru un nrrmeide 12 persoane angajate Propune invitarea domnului Dan
Nicoiae sd explice gi sa l[mureasce situa[ia Potiliei Locale Beiug, dac6 aceasta se
poate face funclionala sau nu, dacA este necesarA sau nu'
Domnul consilier Ispas Dan face un calcul pentru polilia locali astfel: 3000
lei/lun6 x 12 luni pentru o persoan6, x 12 oameni= 432 mii lei, numai salarii'
Domna consilier Bara Ioana vine cu propunerea ca toate aceste probleme sd fie
ridicate in momentul cind vor h disculii pentru buget'
Domlul consilier Ispas Dan intreaba care sunt salariile prognozate pentru
personalul poliliei locale.
Domnul Primar axat6 ca nu au fost pletite Pand in Prezent decit doui salarii a
c6ror medie este de 4000 lei.calclul fEcut de consilieri este pertinent, mai trebuie
orele de
linut cont de echipament, magini de serviciu, consumul de combustibil'
noapte , etc.
6omnul Primar precizeazd cd pind in prezent s-a colaborat bine 9i eficient cu
Polilia municipiului Beiuq in toate situaliile.S-a flcut o solicitare din paxtea acesteia
d" a..rnontu, in anumite puncte cheie, un sistem de supraveghere video' pentru
scaderea infraclionalitElii in municipiu'

-

ci

'

fi

*

'

^
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Nemaifiind alte probleme la ordinea de zi, prepedintele declari inchise lucririle
gedinJei ordinare 9i mulJumeqte tuturor pentru participare.
Drept care s-a incheiat prezentul proces-verbal.

PRE$EDINTE DE $EDINTA
Prof. GAVRA VIOREL

A ALINA
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