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MINUTA
Incheiata azi, data de 04.02.2020
S-a desfasurat în Sala mare de şedinţe a Primăriei Municipiului Beiuş o
dezbatere publică prin care a fost adus la cunoştinta cetăţenilor din Municipiul Beiuş
următoarele:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea completăriii şi modificării
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Pieţelor din municipiul Beiuş (Piaţa
Agroalimentară, Piaţa Obor şi Piaţa cu articole second-hand).
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de instituire a taxelor
speciale aplicate pentru folosinţa ocazională a spaţiilor din incinta Halei de carne din
cadrul Pieţei Agroalimentare a municipiului Beiuş.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor speciale aplicate pentru
folosinţa ocazională a spaţiilor din incinta Halei de carne din cadrul Pieţei
Agroalimentare a municipiului Beiuş.
La dezbaterea publică participă iniţiatorul proiectelor de hotărâre. In sală au
fost prezenti 7 cetăţeni. S-a adus la cunoştinţă persoanelor prezente în sală, toate
demersurile făcute pentru a respecta prevederile legislaţiei în vigoare privind
promovarea unor hotărâri de consiliu local cu caracter de act normativ, astfel: - au
fost afişate pe site-ul Primăriei Proiectele de Hotărâre menţionate mai sus; nu au
fost înregistrate cereri privind transmiterea unor copii de pe proiectele de hotărâre;
nu s-au înregistrat o cereri de efectuare de modificare a proiectelor de hotărâre de
consiliu, - timpul alocat luării cuvântului este de 10 minute pentru fiecare persoana; persoana care doreşte să facă o recomandare privind modificarea proiectelor de
hotărâre trebuie să precizeze clar acest lucru în momentul luării cuvântului;
Doamna jr.Scrofan Steliana Alina face precizări privind proiectele de hotărâre
supuse dezbaterii.
La primul punct doamna jurist spune că Regulamentul Pieţei a suferit puţine
modificări faţă de forma iniţială; principala modificare este introducerea halei de
carne care a fost autorizată în octombrie 2019 şi introducerea halei de lactate care nu
exista în regulament.
Al doilea proiect de hotărâre a fost iniţiat datorită faptului că sunt anumiţi
doritori care vor unul din spaţiile din hala de carne pe o o zi, două sau trei şi nu pe o
perioadă îndelungată de timp; când vor fi solicitări pentru o perioadă de timp
îndelungată se va face licitaţie; pentru o perioadă limitată de timp, sub o lună de zile,
se va percepe o taxă specială; despre această taxă este vorba în Regulamentul pentru
stabilirea taxelor speciale la hala de carne;
Al treilea proiect de hotărâre se referă la valoarea taxei, ca atunci când
Consiliul local va dori modificarea taxei să nu mai trebuiască să se modifice şi

regulamentul; de aceea s-au făcut două proiecte diferite; taxa nu este mare; este o
taxă care să acopere cheltuielile de întreţinere – apă, curent.
Domnul Ardelean Ioan întreabă dacă hala de carne a fost autorizată? Spune
de asemenea că la hala de lactate nu este femeie de serviciu;
Doamna jr. spune că nu face parte din administraţia pieţei, dar va verifica
acest lucru şi va face o sesizare în acest sens;
Domnul Militaru Damian face precizarea că există hala de lapte şi totuşi se
vinde lapte şi în afara halei, pe trotuar; există hala de carne şi carnea se vinde din
portbagaj;
Doamna jurist spune că hala de carne nu a fost deschisă încă;
Domnul Militaru Damian spune că a stat de vorbă cu cei care vând lapte şi au
spus că taxa în hală este mai mare decât contravaloarea mărfii cu care vin ei la piaţă;
întreabă dacă nu s-ar putea sponsoriza o parte din aceste taxe astfel încât toţi să
vândă marfa în hala de lapte; precizează că în jurul Beiuşului sunt o serie de solarii
şi ca o sugestie spune că de ce nu s-ar putea face în Beiuş o piaţă de “en gross” care
să preia toate aceste produse şi să le trimită spre magazine; să fie organizaţi
producătorii în solarii încât să poată asigura ritmic piaţa;
Doamna jurist spune că în hala de carne se va vinde carne, peşte şi produse
apicole conform autorizaţiei de la DSP.
Domnul Briscan Sorin întreabă dacă este vorba despre modificarea
Regulamentului pieţei pentru a fi autorizată hala de carne ?
Doamna jurist spune că hala de carne este autorizată din octombrie 2019, doar
că nu a fost cuprinsă în regulament; la momentul când s-a făcut regulamentul hala de
carne nu era autorizată; acum se modifică Regulamentul pentru introducerea halei de
carne în regulament.
Domnul Miklo Mihai spune că vine ziua de 8 Martie; întreabă unde se vor
vinde florile dacă nu este sector de flori? Se vor vinde şi în zona unde au fost
demolate chioşcurile? locurile vor fi parcelate? se va încasa bani pentru aceste
locuri?
Doamna jr. spune că în regulamentul pieţei este cuprins sectorul de flori în
piaţă;
Domnul Popa Emil spune că pe podul de la piaţă se vinde în continuare
cabluri, mărunţişuri second-hand, ş.a.; întreabă dacă aceste locuri sunt în cadrul
pieţei sau extrapiaţă?
Doamna jurist spune că nu există autorizaţie decât în piaţă pentru asfel de
lucruri, dar nu second hand ci noi;
Avand în vedere cele prezentate mai sus, precum si faptul ca nu s-a mai
inscris nimeni la cuvant, s-a propus încheierea dezbaterii publice.
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