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JUDEŢUL BIHOR 

CONSILIUL MUNICIPAL BEIUŞ 

 

               

       PROCES – VERBAL    

 

 

 Încheiat azi 14.12.2018 în şedinţa extraordinară convocată prin Dispoziţia nr.     

nr. 391 din 10.12.2018, a Primarului municipiului Beiuş, la care sunt prezenţi un 

număr de 14 consilieri, absenți motivat fiind domnul consilier Ispas Dan Mugurel și 

doamnele consilier Teaha Mihaiela Monica și Monenciu Rodica, şedinţa fiind legal 

constituită. 

 Domnul consilier Buie Iosif 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 decembrie 2018.  

 2. Aprobarea ordinii de zi a ședinței extraordinare din data de 14.12.2018. 

 3. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din data de 28.11.2018. 

 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cu solicitanţii îndreptăţiţi să 

primească o locuinţă socială în cursul anului 2019, în ordinea de prioritate stabilită 

conform Criteriilor de ierarhizare.  

  5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Publicației privind condițiile de 

realizare a dreptului de acces pe proprietatea publică în scopul construirii de 

infrastructură fizică destinată furnizării de rețele de telecomunicații electronice în zona 

străzilor Horia (DN 76), 1 Decembrie 1918 (DJ 764 A) și George Topârceanu.  

  6. Proiect de hotărâre privind aprobarea materialelor de pe ordinea de zi a 

Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. EDILUL S.A. Beiuș din data de 

28.12.2018, ora 16,00.  

 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării de către Municipiul Beiuș, în 

cooperare cu unitățile administrative-teritoriale din vecinătate, a Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară "GASNET ȚARA BEIUȘULUI", având ca scop 

furnizarea în comun a serviciului de alimentare cu gaze naturale, precum și realizarea 

unor proiecte de investiții publice de interes zonal destinate înființării sistemelor de 

utilități publice aferente serviciului. 

 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea fazelor de proiectare, Nota conceptuală 

şi Tema de proiectare, în vederea elaborării documentaţiei tehnico-economice faza 

Studiu de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii ”Centrală electrică fotovoltaică“. 

 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local şi al 

activităţilor finanţate parţial/integral din venituri proprii, pe anul 2018.  

 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării utilizării excedentului 

bugetului local (sursa A) înregistrat la 31.12.2017.   

 

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

data de  14.12.2018 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 28.11.2018 care 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 listei cu solicitanţii îndreptăţiţi să primească o 

locuinţă socială în cursul anului 2019, în ordinea de prioritate stabilită conform 

Criteriilor de ierarhizare.  

 Domnul Primar spune că Legea 114/ 1996, legea locuințe obligă ca la sfârșitul 

fiecărui an calendaristic să se facă o listă de priorități pentru apartamentele sociale, 

listă care va fi valabilă pe tot parcursul anului următor; ca urmare a Hotărârii de 

consiliu local adoptată în octombrie 2018 și care a comportat câteva modificări în 

atribuirea punctajelor, a rezultat o listă care a suferit o singură modificare ca nume, dar 

s-a modificat la punctaj; lista va fi afișată și cuprinde următoarele persoane:Lucaciu 

Florentina Ancuța, Iftimie Voichița, Blaj Ioan, Briscan Florin, Găitan Ioan, Matei 

Georgeta, Jurmuț Florentina, Tule Marioara, Tinca Mariana și Sarca Adrian Cosmin; 

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 Publicației privind condițiile de realizare a 

dreptului de acces pe proprietatea publică în scopul construirii de infrastructură fizică 

destinată furnizării de rețele de telecomunicații electronice în zona străzilor Horia (DN 

76),   1 Decembrie 1918 (DJ 764 A) și George Topârceanu.  

  Domnul Primar spune că este vorba despre o rețea pe care  Firma Orange o face 

pe teritoriul municipiului Beiuș; Firma are o antenă în zona străzii Topârceanu; în 

proporție de  95% pozarea cablurilor se face pe stâlpi; în zona străzii Mizieșului au o 

traversare pe sub linia de înaltă tensiune; în zona străzii Andrei Șaguna se va merge cu 

cablurile prin subtraversare; carosabilul va fi afectat în zona Blocurilor cu 7 etaje, pe 

acestea fiind montate antene Orange;legea prevede un tarif / metru liniar, respectiv 

0,69 lei/m liniar, sumă pe care cei de Orange sunt de acord să o plătească. 

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  cu 13 voturi pentru și o 

abținere a domnului Bunta Iulian Ovidiu,  adoptându-se hotărâre. 

  La punctul 6  al ordinii de zi domnul Primar ing. Mlendea Căluș Petru prezintă 

proiectul de hotărâre privind aprobarea materialelor de pe ordinea de zi a Adunării 

Generale Extraordinare a Acționarilor S.C. EDILUL S.A. Beiuș din data de 

28.12.2018, ora 16,00.  

  Domnul Primar spune că în data de 28.12.2018 ora 16, este convoacă Adunarea 

Generală Extraordinară a Acționarilor S.C. EDILUL S.A. Beiuș, cu ordinea de zi care 

a fost prezentată în comisii; se propune aprobarea ordinii de zi a ședinței. 

  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.   
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La punctul 7  al ordinii de zi domnul Primar ing. Mlendea Căluș Petru prezintă 

proiectul de hotărâre privind aprobarea înființării de către Municipiul Beiuș, în 

cooperare cu unitățile administrative-teritoriale din vecinătate, a Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară "GASNET ȚARA BEIUȘULUI", având ca scop 

furnizarea în comun a serviciului de alimentare cu gaze naturale, precum și realizarea 

unor proiecte de investiții publice de interes zonal destinate înființării sistemelor de 

utilități publice aferente serviciului. 

Domnul Primar spune că în urma discuțiilor cu consiliul local, administrativul a 

făcut o serie de demersuri pentru a constitui un A.D.I. la nivel de Beiuș având în 

vedere că, conducta de gaze trece pe lângă oraș; s-au purtat discuții în ședințele pe 

comisii, Beiușul mai face parte dintr-un A.D.I. dar poate face parte din mai multe 

A.D.I.-uri și în momentul în care se va considera, varianta cea mai oportună va fi 

analizată și prezentată consiliului local; se insistă pentru demararea procesului care 

este de lungă durată, de introducere a gazului în Beiuș, atât pentru populație cât mai 

ales pentru posibilitatea de a atrage investitori în această zonă. 

Comisiile de specialitate nr. 1, 2, 3 și 4 acorodă aviz favorabil. 

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

se hotărâre. 

Domnul consilier Bunta Iulian Ovidiu se învoiește pentru probleme personale și 

părăsește lucrările ședinței. 

La punctul 8 al ordinii de zi domnul Primar prezintă proiectul de hotărâre 

privind aprobarea fazelor de proiectare, Nota conceptuală şi Tema de proiectare, în 

vederea elaborării documentaţiei tehnico-economice faza Studiu de fezabilitate pentru 

obiectivul de investiţii ”Centrală electrică fotovoltaică“. 

Domnul primar spune că există intenția de a produce energie verde, cel puțin 

pentru unitățile UAT-ului; idee este să se pornească cu o centrală electrică fotovoltaică 

dispusă pe sala de sport de la Stadion care să producă aproximativ putere instalată de 

32 KW; există nota conceptuală și în momentul în care studiul de fezabilitate va fi 

efectuat se va supune consiliului local varianta optimă pentru investiție; există 

posibilitatea, în condițiile în care se va dispune de teren, ca asemenea centrale să fie 

montate pe suprafețe considerabile care să producă energie verde.  

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 rectificării bugetului local şi al activităţilor 

finanţate parţial/integral din venituri proprii, pe anul 2018.  

  Domnul Primar spune că urmare a realizării serviciului de venituri, în urma 

sesizărilor și realizării procedurii legale, s-au încasat sume considerabile, aproximativ 

500 mii lei;  cu acești bani se propune rectificarea pozitivă a bugetului local; din acești 

500 mii lei , 35 mii lei au venit de la Consiliul Județean; rectificarea bugetară se face și 

pentru Spitalul municipal Beiuș și totodată pentru Colegiul Național ”Samuil Vulcan” 

unde acele articole din reparații curente se cumulează în articolul reparații fațadă 

principală. 
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  Se cere părerea consilierilor. 

  Domnul consilier Fofiu Nicolaie spune că au fost discuții în ședințele de comisii 

și s-a primit asigurarea de la compartimentele juridic și economic că se întrunesc 

condițiile legale; la bugetul de dezvoltare, funcționare, sunt reglări de conturi care se 

fac la sfârșit de an. 

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 

proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării utilizării excedentului bugetului 

local (sursa A) înregistrat la 31.12.2017 

  Domnul primar spune că a fost vorba de o serie de transferuri care au fost făcute 

de la bugetul dezvoltare, funcționare. 

  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                                   p. S E C R E T A R          

                        BUIE  IOSIF                                    Jr.SCROFAN STELIANA ALINA 

 


