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JUDEŢUL BIHOR 
CONSILIUL MUNICIPAL BEIUŞ 
 
               

       PROCES – VERBAL    
 

 
 Încheiat azi 14.05.2018 în şedinţa extraordinară convocată prin Dispoziţia nr.     
134/07.05.2018, a Primarului municipiului Beiuş, la care sunt prezenţi un număr de 15 
consilieri, absentă fiind doamna consilier Bara Florentina Ioana, şedinţa fiind legal 
constituită. 
 Domnul consilier Jurcan Mircea este ales preşedinte de ședință. 
 Preşedintele de şedinţă supune spre aprobare proiectele ordinii de zi a şedinţei: 
          1. Aprobarea alegerii preşedintelui de şedinţă pe luna mai 2018.  
 2. Aprobarea ordinii de zi a ședinței extraordinare din data de 14.05.2018. 
 3. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din data de 26.04.2018.                                     
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de aplicare a taxei 
speciale de salubrizare în cazul prestaţiilor de care beneficiază utilizatorii, persoane 
fizice, fără contract de prestări servicii din municipiul Beiuş. 
 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a 
municipiului Beiuş, actualizată, pentru perioada 2014-2024. 
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării “Sărbătorii zilelor 
municipiului Beiuş 2018” în perioada 01-03 iunie 2017. 
 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcţii al 
aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Beiuş. 
  8. Proiect de hotărâre privind numirea domnului Popa Alin Ionel pe postul 
vacant de Director, grad II, al Clubului Sportiv Bihorul Beiuş, pe o perioadă de 4 ani. 
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea fazelor de proiectare, Nota conceptuala 
si Tema de proiectare, in vederea elaborarii documentatiei tehnico economice faza 
Studiu de fezabilitate (SF) pentru obiectivul de investitii „Retea apa canal 
str.Arinilor, canal Str.Horea si C.Porumbescu”. 
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea fazelor de proiectare, Nota conceptuala 
si Tema de proiectare, in vederea elaborarii documentatiei tehnico economice faza 
Studiu de fezabilitate (SF) pentru obiectivul de investitii „Canalizare menajera 
strada Pescarilor Municipiul Beius”.   
 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea fazelor de proiectare, Nota conceptuala 
si Tema de proiectare, in vederea elaborarii documentatiei tehnico economice faza 
D.A.L.I.  pentru obiectivul de investitii „Relocare Cantină Spitalul Municipal “Ep. 
Nicolae Popovici“ Beius”.        

 
La punctul 2 se supune la vot aprobarea ordinii de zi a ședinței extraordinare din 

data de 14.05.2018 şi se votează în unanimitate, adoptându-se hotărâre. 
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La punctul 3 al ordinii de zi se supune la vot aprobarea procesului verbal al 
şedinţei ordinare din data de 26.04.2018. 

Se solicită avizul comisiilor.Comisiile 1, 2, 3 și 4 acordă aviz favorabil. 
Se supune la vot și se votează în unanimitate, adoptându-se  hotărâre. 
La punctul 4 al ordinii de zi domnul Primar ing. Mlendea Căluș Petru prezintă 

proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de aplicare a taxei speciale de 
salubrizare în cazul prestaţiilor de care beneficiază utilizatorii, persoane fizice, fără 
contract de prestări servicii din municipiul Beiuş. 

Se arată că acest proiect a fost supus dezbaterii publice conform legii; Legea nr. 
101/2006 a servicului de salubrizare a localităților permite instituirea acestei taxe de 
salubritate pentru a preveni o serie de cazuri în care persoanele fizice nu își întocmesc 
contracte de salubritate cu prestatorul de serviciu local; Agenții economici sunt 
obligați, în momentul în care primesc autorizația de funcționare, să arate că și-au 
încheiat contract de prestări servicii cu Compania de Apă și cu SC Edilul ; s-a instituit 
o taxă de 14 lei / lună, urmând ca în momentul în care persoana respectivă își 
întocmește contract de salubritate cu Edilul să plătească taxa aprobată de Consiliul 
local. 

Domnul consilier Ispas Dan Mugurel spune că a primit o adresă înregistrată la 
data de 11.05.2018 de la SC Edilul SA în care este adus la cunoștință faptul că această 
firmă nu mai are licență  pentru Beiuș; au solicitat licență pentru cele 12 comune unde 
operează și pentru Beiuș; au primit licență pentru cele 12 comune și li s-a respins 
licența pentru Beiuș; Domnul consilier Ispas Dan  Mugurel dă citire unui paragraf din 
adresa sus menționată prin care se solicită Consiliului local a lua măsuri în vederea 
reglementării situației juridice a serviciului de salubritate al municipiului Beiuș pentru 
activitatea de colectare separată și transportul separat al deșeurilor municipale;  se 
arată în adresă că SC Edilul a mai făcut adrese către Primăria Beiuș în acest sens și nu 
au primit răspuns; domnul consilier precizează că SC Edilul comunică faptul că la ora 
actuală prestează activitatea de colectare separată și transportul separat al deșeurilor 
municipale pe raza municipiului Beiuș fără a avea la bază un contract valabil încheiat 
cu municipiul Beiuș; prin urmare se votează aceste taxe dar neavând contract nu mai 
pot opera cu aceste taxe;   

Domna Jr. Scrofan Steliana Alina  spune că se cunoaște situația și este în curs 
întocmire a documentației; este și o măsură a Curții de Conturi de a rezolva problema 
delegării acestui serviciu de salubrizare; se încearcă finalizarea procedurii de întocmire 
a documentației  exact ca la măturatul stradal: caiet de sarcini, indicatori, etc.  doar că 
este vorba de partea de colectare deșeuri menajere; 

Domnul consilier Jurcan Mircea întreabă dacă s-ar putea da un termen pentru 
acest lucru?   

Doamna jr. arată că acest lucru depinde si de activitatea celorlalte 
compartimente în rezolvarea acestei situații, urmând ca documentația completă să fie 
supusă aprobării Consiliului local;  

Domnul Primar spune că lucrurile nu sunt chiar atât de simple; precizează că s-a 
mizat pe faptul că între timp  proiectul SMID la nivel de județ își va da drumul, că așa 
au fost promisiunile; dar în condițiile în care s-a amânat o dată cu șase luni, apoi cu un 
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an, va trebui să se facă licitație pe acest seviciu; în maxim o lună vor fi prezentate 
caiete de sarcini în acest sens;  

Domnul consilier Ispas Dan Mugurel spune că se poate vota această taxă cu 
prevederea  ca Edilul să o aplice atunci când se va putea aplica. 

Doamna jr. spune că are cunoștință că Edilul a primit acceptul ANRSC  să 
funcționeze până la rezolvarea situației; 

Se solicită părearea consilierilor. 
Comisiile de specialitate nr. 1, 2, 3 și 4 acordă aviz favorabil. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre care se votează în unanimitate adoptându-

se hotărâre. 
La punctul 5 al ordinii de zi domnul Primar ing. Mlendea Căluș Petru prezintă 

proiectul de hotărâre privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a municipiului 
Beiuş, actualizată, pentru perioada 2014-2024. 

Domnul Primar spune că în data de 17.04.2018 a fost o dezbatere publică pentru 
punctele noi ce au fost introduse în Strategia de dezvoltare locală a municipiului Beiuş 
având în vedere studiile de fezabilitate și proiectele care au fost puse pe liniile de 
finanțare;au fost discuții constructive în ședința de comisii; Strategia de dezvoltare 
locală a municipiului Beiuş va fi reluată și în momentul în care consultantul va veni la 
Beiuș, se vor purta discuții ample împreună cu Consiliul local, luând în considerare 
sugestiile făcute, pentru a fi modificate și corectate anumite puncte, care unele sunt 
depășite, altele sunt de actualitate dar transformate într-o formă sau alta;  dar pentru 
fiecare proiect depus se cere pasaje din strategie care să facă dovada că este inclusă 
tema respectivă de lucru; de multe ori se face proiectul funcție de linia de finanțare;  

Domnul consilier Ispas Dan Mugurel spune că atunci când se vorbește despre o 
strategie de dezvoltarea a unei comunități locale și de proiecte, ordinea firească ar fi să 
se elaboreze proiecte funcție de strategia urmărită nu să se introducă proiecte în 
strategie; maniera de lucru din ultimul timp a dus la faptul că la o strategie cândva 
definită s-a tot umblat și ea a devenit actualmente incoerentă, e o sumă de intenții și nu 
se mai vede exact strategia, nu se mai vede viziunea; spune că grupul PSD se va abține 
de la vot tocmai pentru descrierea făcută de domnul Primar acestei strategii;  

Domnul consilier Fofiu Nicolaie spune că este nevoie de o strategie; va vota de 
această dată sub rezerva de a se veni cu schimbări și împreună cu consultantul, cu 
partea executivă și cu consiliul local să se facă o echipă; 

Domnul Primar propune stabilirea unui termen de a chema consultantul la o 
întâlnire și fiecare consilier să vină cu o propunere din zona în care locuiește pentru ca 
aceste propuneri să fie inserate în strategie de către consultant și să se facă corecturile 
pe strategia veche. 

Domnul consilier Ispas Dan spune că din punctul lui de vedere strategia 
înseamnă cu totul și cu totul altceva decât o sumă de lucrări care trebuie făcute prin 
cartiere; e o viziune de dezvoltare pe termen mediu și lung. 

Se solicită avizul comisiilor. 
Comisiile de specialitate nr. 1, 2, 3 și 4 acordă aviz favorabil. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre care se votează cu zece voturi pentru și 

cinci abțineri ale grupului PSD, adoptându-se hotărâre. 
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La punctul 6 al ordinii de zi domnul Primar ing. Mlendea Căluș Petru prezintă 
proiectul de hotărâre privind aprobarea organizării “Sărbătorii zilelor municipiului 
Beiuş 2018” în perioada 01-03 iunie 2017 

Domnul Primar arată că au fost aprobați în bugetul local 120 mii lei pentru 
organizarea Zilelor municipiului Beiuș. O primă parte a fost organizată în zilele festive  
în data de 19 aprilie 2018 și s-au consumat 24 mii lei cu TVA inclus; a mai rămas o 
sumă de 96 mii lei cu TVA inclus pentru organizarea zilelor municipiului Beiuș în 
perioada 1-3 iunie 2018; activitatea este organizată de Casa de cultură Beiuș și 
finanțată de către Primăria Beiuș; Primăria se angajează să obțină toate autorizațiile 
legate de funcționarea în condițiile legale a evenimentelor în acea perioadă;  

Domnul consilier Ispas Dan Mugurel spune că se votează perioada, suma din 
buget a fost votată iar locația va fi stabilită de executiv; de asemenea solicită o scurtă 
informare la prima ședință de consiliu local de după Zilele Beiușului, pentru a se ști 
care sunt încasările de pe urma acestui eveniment, dacă sunt eventuale sponsorizări, 
pentru a se putea face un calcul în vederea întocmirii unei strategii pentru anii viitori. 

Domnul Primar spune că, din experiența anilor trecuți, poate spune că suma din 
inchirierea de spații a fost undeva la 21-22 mii lei; din sponsorizări s-a obținut 6500-
7000 lei; se va veni cu un raport pentru a se vedea pe ce au fost cheltuiți banii;  

Domnul consilier Roman Dan spune că sunt foarte puțini beiușeni care participă 
la acest eveniment, sunt foarte mulți externi și crede că, la cum arată orașul, o mare 
parte din  această sumă ar trebui îndreptată spre alte obiective de investiții din oraș și 
nu spre astfel de manifetări. 

Domnul consilier Ispas Dan arată că ținând seama de spusele domnului consilier 
Roman Dan Gheorghe și Fofiu Nicolaie, modul în care se organizează evenimentele, 
tipul de eveniment stabilește adresabilitatea; dacă se va schimba fața acestor zile ale 
Beiușului de la bâlci și iarmaroc spre  un eveniment cultural, cum bine a fost făcut în 
parcul de la Liceul Pedagogic anul trecul, cu acel cinematograf în aer liber, cu o serie 
de spectacole de teatru care au fost aduse în oraș, cu operă și cu spectacole de muzică 
populară dar într-o anumită proporție, din start se stabilește un alt public țintă; 
schimbând fața acestui eveniment se va schimba și publicul țintă și vor fi folosiți 
eficient banii pentru beiușeni; solicită un program al zilelor Beiușului până la ședința 
umătoare;  

Domnul consilier Bunta Iulian Ovidiu spune că a propus ca zilele Beiușului să 
se desfășoare pe o perioadă mai largă și să fie în fiecarea week-end un gen de 
manifestații pentru a nu se aglomera și suprapopula  Beiușul, iar pe partea de vizitatori 
nu crede că este o problemă că vin din altă parte; important este cine sunt artiștii care  
vin să facă spectacol la acest eveniment;  

Domnul Primar spune că va pune la dispoziție programul pentru zilele Beiușului 
în două-trei zile; ținând cont de faptul că este vorba 1 iunie vor fi activități pentru copii 
în parcul de la liceul Pedagogic, spectacol de teatru; vor fi promovați artiștii locali 
gratuit; 

Domnul consilier Bunta Iulian Ovidiu propune ca programul pentru zilele 
Beiușului să fie stabilit din toamna acestui an pentru anul următor;   

Se solicită avizul comisiilor. 
Comisiile de specialitate nr. 1, 2, 3 și 4 acordă aviz favorabil. 



 5

Se supune la vot proiectul de hotărâre care se votează în unanimitate adoptându-
se hotărâre. 

La punctul 7  al ordinii de zi domnul Primar ing. Mlendea Căluș Petru prezintă 
proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcţii al aparatului de 
specialitate al Primarului Municipiului Beiuş. 

Domnul Primar arată că este un post vacant la Compartimentul fond funciar 
unde se dorește angajarea unui topograf; se transformă funcția publică de consilier 
clasa I grad principal în consilier clasa I grad debutant pentru a se găsi mai ușor o 
persoană pentru acest post;  

Comisiile de specialitate nr. 1, 2, 3 și 4 acordă aviz favorabil. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre care se votează în unanimitate adoptându-

se hotărâre. 
La punctul 8 al ordinii de zi domnul Primar ing. Mlendea Căluș Petru prezintă 

proiectul de hotărâre privind numirea domnului Popa Alin Ionel pe postul vacant de 
Director, grad II, al Clubului Sportiv Bihorul Beiuş, pe o perioadă de 4 ani  

Domnul Primar spune că a avut loc concursul pentru acest post, urmând să se 
întocmească contractul de management pentru domnul Popa Alin care a luat concursul; 
arată că în ședința de comisii au fost câteva amedamente respectiv legate de un plan de 
management pe durata mandatului și cu obiectivele stabilite pe cei patru ani de mandat 
și diversificarea ramurilor sportive afiliate la Clubul sportiv; ținând cont de rezultatele 
slabe de la echipa de fotbal din ultima perioadă era necesar definitivarea situației la 
club, cerându-i-se domnului director de acum să își facă un plan de management pe 4 
ani pe care să îl prezinte Consiliului local;   

Domnul consilier Gavra Viorel face câteva referiri la modul cum arată baza 
sportivă; modul deplorabil în care arată baza sportivă la momentul actual nu se 
datorează domnului Primar sau domnului Viceprimar, ci dimpotrivă dânșii luptă pentru 
refacerea estetică a acestei baze; baza sportivă, din 1990 și până în 2008 a fost în 
administrația Colegiului Național Samuil Vulcan și arăta cel mai bine din județ; în anul 
2008 domnul Primar Adrian Domocoș a luat din administrația Colegiului această bază;  
s-a predat această bază cu bazin de înot și saună care la ora actuală nu mai există; 
căldură în vestiare exista, iarna trecută nu a mai fost; au fost amenajate la parter 3 
camere cu câte două paturi pentru jucătorii de fotbal; fiecare cameră era dotată cu 
dulap, televizor și sobe de teracotă; la etaj a fost amenajată o cameră mai mare tot cu 
televizor; la momentul actual televizoarele nu mai sunt; aceste camere au fost 
închiriate de către fostul primar; a fost cumpărată o pompă care iriga terenul de fotbal 
zilnic care a costat 5000 lei și care nu mai există; de două ori pe an terenul de fotbal 
era bătut cu un tăvălug iar la ora actuală terenul se prezintă ca și betonat, jucătorii se 
accidentează; pe cele două terenuri de tenis este crescută iarba, în partea dreaptă există 
un gard care mai mult este deschis, rupt; despre rezultate s-a vorbit; spune că a 
colaborat bine cu domnul Popa Alin până când liceul a avut 3-4 jucători la echipă, 
acesta interesându-se săptămânal despre rezultatele la învățătură a acestora și despre 
absențe; de asemenea îl roagă pe domnul Popa Alin să aibă în vedere cosmetizarea 
acestei baze sportive să arate altfel și să ajute Consiliul local care alocă bani pentru 
Clubul spotiv. 
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Domnul consilier Ispas Dan spune că tot legat de contractul de management, 
obiectivele specifice care sunt prevăzute în planul de management, anexă la contract 
sunt trecute doar pentru anul competițional 2018-2019; spune că va vota sub rezerva să 
se stipuleze în planul de management că aceste obiective ”se negociază și aprobă” nu 
doar ”aprobă”, anual; să se creeze mai multe secții pentru a se echilibra oarecum oferta 
deoarece în acest moment secția de carate, secția de tenis sigur oferă condiții egale 
băieților și fetelor, dar banii cei mai mulți și grosul activităților de la Clubul Sportiv 
Bihorul Beiuș înseamnă fotbalul care este pentru băieți, pentru bărbați; să se 
echilibreze oferta pentru a avea o adresabilitate și pentru fetele, pentru femeile 
Beiușului, ca sport de performanță; să se găsească soluția ca acele secții să echilibreze 
această ofertă; iar ca ultimă problemă ar fi că la indicatorii de eficieță sunt prevăzute 
costuri totale anuale prognozate – 600 mii lei; spune ca domnul Popa Alin să nu își 
facă prognoza pe această sumă; trebuie văzut cum se va sta cu bugetul pentru că s-a 
aflat de la buget că anul viitor va fi un deficit bugetar; prognoza este generoasă dar 
dacă nu se vor putea asigura acești bani indicatorii nu vor mai avea sens;  

Domnul consilier Sferle Ioan spune că  terenurile de tenis la care a făcut referire 
domnul consilier Gavra Viorel  sunt concesionate la o persoană juridică; acesta dorește 
să renunțe la concesiune pentru o sumă modică din partea primăriei;  

Domnul consilier Roman Dan Gheorghe spune că domnul Popa Alin a venit la 
echipa de fotbal în anul 2013 și de atunci a avut rezultate bune ; s-a refăcut gardul 
stadionului, s-a acoperit tribuna, s-au pus scaune, s-a reparat corpul administrativ;s-a 
lărgit și îngrădit terenul doi; a avut și un referat de solicitare pentru irigatul terenului 
care din diferite motive nu s-a rezolvat; pe terenul de handbal și-a depozitat materialele 
o firmă de de construții; nu putea face mai mult de atât;  

Domnul consilier Gavra Viorel spune că a prezentat ce a predat în 2008 și ce 
este la ora actuală; întreabă unde sunt dotările care au fost ?;perioada de referire este 
2008-2013;  

Domnul consilier Fofiu Nicolaie cere permisiunea de a părăsi lucrările ședinței; 
Fiind vorba de persoană se urmează procedura votului secret . 
Doamna consilier Popa Dorina dă citire procesului verbal întocmit de comisia de 

validare în urma numărării buletinelor de vot și arată că din totalul de 14 buletine de 
vot, toate au fost valabil exprimate fiind inscripționate cu sintagma ”DA”.  

Se solicită avizul comisiilor. 
 Comisiile de specialitate nr. 1, 2, 3 și 4 acordă aviz favorabil. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre care se votează în unanimitate adoptându-
se hotărâre. 

La punctul 9 al ordinii de zi domnul Primar ing. Mlendea Căluș Petru prezintă 
proiectul de hotărâre privind aprobarea fazelor de proiectare, Nota conceptuala si 
Tema de proiectare, in vederea elaborarii documentatiei tehnico economice faza Studiu 
de fezabilitate (SF) pentru obiectivul de investitii „Retea apa canal str.Arinilor, 
canal Str.Horea si C.Porumbescu”. 

Domnul Primar arată că este vorba de rețeaua de canal în str.Arinilor,  Str.Horea 
si C.Porumbescu; pentru strada Arinilor a fost o solicitarea din partea domnului 
Ardelean Ioan care a ridicat problema într-o ședință de consiliu și s-a stabilit 
rezolvarea unitar pentru toată strada; se va face studiul de fezabilitate, se vor bugeta și 
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se vor face;  se va vedea care este bugetul și celor de la APAREGIO și s-ar putea să le 
finanțeze aceștia;  

Se solicită avizul comisiilor. 
Comisiile de specialitate nr. 1, 2, 3 și 4 acordă aviz favorabil. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre care se votează în unanimitate adoptându-

se hotărâre. 
La punctul 10 al ordinii de zi domnul Primar ing. Mlendea Căluș Petru prezintă 

aprobarea fazelor de proiectare, Nota conceptuala si Tema de proiectare, in vederea 
elaborarii documentatiei tehnico economice faza Studiu de fezabilitate (SF) pentru 
obiectivul de investitii „Canalizare menajera strada Pescarilor Municipiul Beius”.
 Domnul Primar spune că este o situație similară cu punctul 9; s-a făcut o 
regularizare a Văii Nimăiești pe direcția paralel cu strada pescarilor ; au fost discuții cu 
proiectantul de la firma GAVELA; s-a luat o porțiune de aproximativ 2 m din albia 
Văii Nimăiești, s-a mutat digul, s-a lărgit acel drum;   

Se solicită avizul comisiilor. 
Comisiile de specialitate nr. 1, 2, 3 și 4 acordă aviz favorabil. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre care se votează în unanimitate adoptându-

se hotărâre. 
La punctul 11 al ordinii de zi domnul Primar ing. Mlendea Căluș Petru prezintă 

proiectul de hotărâre privind aprobarea fazelor de proiectare, Nota conceptuala si 
Tema de proiectare, in vederea elaborarii documentatiei tehnico economice faza 
D.A.L.I.  pentru obiectivul de investitii „Relocare Cantină Spitalul Municipal “Ep. 
Nicolae Popovici“ Beius”.   

Domnul Primar spune că prin proiectul de finanțare spațiul care a fost alocat 
momentan pentru cantina spitalului va primi o altă destinație; s-a hotărât mutarea în 
Staționarul II, se va face un DALI pentru a avea o imagine a valorii la care se va ridica 
acest proiect;  

Se solicită avizul comisiilor. 
Comisiile de specialitate nr. 1, 2, 3 și 4 acordă aviz favorabil. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre care se votează în unanimitate adoptându-

se hotărâre. 
  Nemaifiind alte probleme la ordinea de zi, preşedintele declară închise lucrările  
şedinţei  extraordinare şi mulţumeşte tuturor pentru participare. 
  Drept care s-a încheiat prezentul proces-verbal. 
 
    
    PREŞEDINTE  DE ŞEDINŢĂ                                          S E C R E T A R   
           JURCAN MIRCEA                                    Jr.SCROFAN STELIANA ALINA 
 
 
 


