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JUDEŢUL BIHOR 

CONSILIUL MUNICIPAL BEIUŞ 

               

       PROCES – VERBAL    

 

 Încheiat azi 18.12.2018 în şedinţa convocată de îndată prin Dispoziţia nr.       

406/18.12.2018, a Primarului municipiului Beiuş, la care sunt prezenţi un număr de 9 

consilieri, absenți motivat fiind domnii consilieri Ispas Dan Mugurel, Szigeti Cosmin 

Alexandru, Jurcan Mircea, Roman Dan Gheorghe, Maior Călin Paul, Bunta Iulian 

Ovidiu și doamnele consilier Bara Florentina Ioana și Popa Dorina şedinţa fiind legal 

constituită. 

 Domnul consilier Buie Iosif este  preşedinte de ședință de îndată. 

 Preşedintele de şedinţă supune spre aprobare proiectele ordinii de zi a şedinţei: 

           1.  Aprobarea ordinii de zi a ședinței de îndată din data de 18.12.2018. 

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

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

  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării utilizării excedentului 

bugetului local (sursa A) înregistrat la 31 decembrie 2017. 

 Președintele de ședință supune spre aprobare ordinea de zi a ședinței de îndată 

care se votează în unanimitate, adopătându-se hotărâre. 

           La punctul 1 Președintele de ședință supune spre aprobare ordinea de zi a 

ședinței de îndată care se votează în unanimitate, adoptându-se hotărâre. 

 Se prezintă la lucrările ședinței domnul consilier Maior Călin Paul. 

  La punctul 2 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. 

Se dă cuvântul doamnei Director executiv care arată că se solicită anumite virări 

de credite în cadrul aceluiaș capitol, de la indemnizație de hrană la cheltuieli materiale; 

modificările de buget sunt doar virări de credite.  

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

se hotărâre. 

  La punctul 3 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 decembrie 2017. 

  Domnul președinte spune că punctul trei este legat de punctul doi și nemaifiind 

discuții va fi supus la vot.  

  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. 
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