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MINUTA
Incheiata azi, data de 19.02.2020
S-a desfașurat 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 bugetului local, bugetul activităților
finanțate integral/parțial din venituri proprii și subvenții și bugetul fondurilor externe
nerambursabile, pe anul 2020.
La dezbaterea publică participă domnul ing. Mlendea Căluş Petru – Primar al
municipiului Beiuş, iniţiatorul proiectului de hotărâre doamna ec. Fărcuţ Nicoleta,
doamna Fuliaş Monica- responsabil Legea 52/2003 privind transparenţa decizională.
In sală au fost prezenti 5 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: - a fost
afişat pe site-ul Primăriei Proiectul de Hotărâre menţionat mai sus; nu au fost
înregistrate cereri privind transmiterea unor copii de pe proiectul de hotărâre; nu
s-au înregistrat cereri de efectuare de modificare a proiectelui de hotărâre de
consiliu, - timpul alocat luării cuvântului este de 10 minute pentru fiecare persoana; persoana care doreşte să facă o recomandare privind modificarea proiectului de
hotărâre trebuie să precizeze clar acest lucru în momentul luării cuvântului;
Domnul Primar ing. Mlendea Căluş Petru face precizări privind proiectul de
hotărâre supus dezbaterii; precizează că ponderea mare o constituie cele trei mari
proiecte europene; Spitalul municipal- proiect în derulare, zona centrală , care
comportă o reabiltare totală a zonei Aleea Moţilor, trotuarele începând de la Podul
central şi până la Muzeu şi împrejurul Bisericii Romano-Catolice şi proiectul pentru
Casa de Cultură; acesta din urmă are trei obiecte: Casa de Cultură în sine, lângă
aceasta se va face un teatru de vară pentru spectacole în aer liber şi strada
Mociulschi care se va reabilita pe o porţiune de 500 m; cofinanţarea va fi de 2%; în
cursul anului vor mai fi rectificări bugetare; sunt de asemenea lucrări care sunt ”în
continuare”; trebuie finalizată strada Aurel Vlaicu; strada Crişan se va freza şi se va
reabilta; sunt de asemena lucrări ”în continuare” atribuite grupului Selinamodernizări trotuare pe strada Pandurilor şi strada Horea; anul acesta nu vor fi sume
mari pentru studii de fezabilitate; sunt o serie de lucrări care nu sunt ”în continuare”
și care trebuiesc făcute; printre acestea sunt sume alocate pentru utilităţi pentru
blocul nou ANL ce se construieşte pe strada 1 Decembrie 1918; vor fi 24
apartamente cu 2 camere şi 12 apartamente cu o cameră; această stradă, de la sensul

giratoriu şi până la ieşirea înspre Mizieş, este predată la Consiliul Judeţean şi face
parte ca investiţie din proiectul “Drumul Apusenilor”; de asemenea bazinul de înot
este o investiţie de peste 400 milioane lei; tot în această zonă este prinsă la
Compania de Investiţii o bază de tip 1; sunt baze sportive care se fac pentru
campionate europene; se va reabilita terenul 2; se vor face vestiare, un teren sintetic
şi parcări; tot cu Consiliul judeţean este şi Autogara, care este în curs de licitaţie;
proiectul de execuţie este făcut; mai există la CNI şi lucrarea pentru Cinematograf; a
fost un proiect depus pe Ministerul Culturii încă din 2017; atunci s-a dorit un PNDL
care nu s-a finalizat; nemaifiind finanţate acolo, s-a retras proiectul, s-au refăcut
calculele şi s-a data cum la CNI; trebuie păstrată funcţionalitatea de cinematograf;
tot pe CNI mai este o sală de sport, cu tribune pe o parte; deocamdată s-a dat locaţie
în zona Târgului vechi dar se poate schimba locaţie; în acest sens sunt tratative şi cu
Biserica Ortodoxă pentru locaţia în fosta seră a Beiuşului lângă Liceul Pedagogic;
sunt şi o serie de lucrări mai mici-plombări, spaţii verzi; este alocată o sumă şi
pentru lucrările la Căminul Cultural Delani;
Domnul consilier local Szigeti Cosmin aminteşte faptul că nu a fost reabilitat
parcul din Cartierul Fabricii de Mobilă şi spune că ar trebui efectuate ridicări de
canal în strada Traian; spune de asemena că dacă s-ar găsi un teren, Parcuri
Municipale Oradea ar fi dispuşi încă să investească;
Domnul dr. Vesa Sorin spune că în afară de lucrările ”în continuare” care au
fost aprobate încă din anul trecut, în bugetul pe anul 2020 nu este nimic aprobat
pentru spital; Domnul doctor prezintă în continuare lucrările care au fost făcute la
spital şi realizările din momentul numirii sale în funcţia de conducere; spune că a
avut o colaborare bună cu Primăria; aminteşte despre banii care intră de la spital în
bugetul Primăriei, ca venituri proprii; spune că a solicitat 1 milion de lei pentru două
proiecte majore; spune că anul acesta spitalul intră într-un proces de reabilitare; s-a
dorit să se scoată din spitalul nou tot ce nu este medical; au intrat în acest spital
aproape 5 milioane de euro din diferite surse; pentru a se face la fel şi la spitalul
vechi este nevoie de infuzie pe care spitalul nu şi-o poate permite şi anume este
nevoie de crearea simplă a unui circuit în aşa fel încât să nu se intre în secţia de
ginecologie trecând prin secţia de pediatrie; pentru acoperiş a cerut surse de
finanţare şi de la Minister; la spitalul vechi se va face din fondurile proprii o intrare
la pediatrie de urgenţă; spune că moral vorbind nu spitalul susţine comunitatea ci
comunitatea susţine spitalul; spune că nu a cerut un leu pentru apă, canal,
electricitate; cere sprijinul pentru continuare;
Doamna ec. Fărcuţ Nicoleta îl felicită pe dl.dr.pentru viziunea avută; dar
trebuie văzut ce se va putea face; spune că în acest mandat impozitele şi taxele au
fost indexate doar cu rata inflaţiei; nu au fost majorate drept pentru care veniturile
primăriei au fost cum au fost; cheltuielile au crescut; pe un buget de venituri foarte
mic, a trebuit gândit pentru a nu se bloca nici activitatea unităţilor de învăţământ, a
celor culturale, sportive, etc.; este de părere că ar trebui să se gândească la o
finanţare în acest sens; bugetul actual nu poate suporta aceste investiţii; o parte din
excedent este deja angajat, rămânând disponibil unmilionosutălei;

Domnul doctor spune că a solicitat un million de lei;
Domnul Primar spune că îi va da în timp aceşti bani dar nu îi poate da
acum;întreabă ce este prioritar pentru autorizare;
Domnul dr. Vesa Sorin spune că oferta pentru DALI este 40 mii lei;
Domnul Primar spune că se va plăti de la Primărie dacă se va aproba bugetul;
se va menţiona că 50 mii lei să fie pentru DALI Spital;
Domnul consilier local Szigeti Cosmin întreabă care este situaţia datornicilor;
Doamna ec. Fărcuţ Nicoleta spune că situaţia este cam aceeaşi, nu a mai
crescut numărul datornicilor;
Domnul Şuteu Răzvan întreabă dacă Cinematograful nu poate deveni o casă
de cultură, sală multifuncţională cu cinematograf?
Domnul Primar spune că Cimenatograful a fost primit cu condiţia păstrării
activităţii de proiecţie; CNI va licita renovarea cinematografului; trebuie predat
obiectivul şi CNI îl va face;
Domnul Briscan Sorin spune că este imperios necesar construirea unui parc
industrial în Beiuş;
Domnul Primar spune ca ar fi posibili investitori pe platforma de la fosta
fabrică “Înfrăţirea”; spune că până la jumătatea lunii aprilie se va porni încă un foraj
pentru apă termală;
Doamna Liana Costiug întreabă dacă Primăria ar putea cumpăra terenuri şi să
devină proprietara acestora?
Doamna ec. Fărcuţ Nicoleta spune că dacă sunt resurse financiare şi Consiliul
local este de acord se pot cumpăra terenuri;
Domnul Şuteu Răzvan îl întreabă pe dl.dr. Vesa Sorin dacă investiţiile făcute
până acum la spital sunt de viitor, gândindu-se la o perioadă de zeci de ani şi dacă
actuala clădire este în stare să susţină actvitatea medicală ?
Domnul doctor spune că ceea ce s-a făcut poate susţine zeci de ani în viitor ca
şi circuit şi va susţine un proces medical de viitor;clădirea va fi reabilitată, izolată
exterior, vor fi schimbate toate caloriferele şi toate circuitele, la etaj vor fi panouri
fotovoltaice care vor asigura cvasiindependenţă energetică; la spital va funcţiona
telemedicina;
Având în vedere cele prezentate mai sus, precum si faptul ca nu s-a mai
înscris nimeni la cuvânt, s-a propus încheierea dezbaterii publice.

Întocmit
Fuliaş Monica

