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JUDEŢUL BIHOR 

CONSILIUL MUNICIPAL BEIUŞ 

               

        PROCES – VERBAL 

 

 

 Încheiat azi 28.08.2019 în şedinţa ordinară convocată prin Dispoziţia nr.  

323/22.08.2019, a Primarului Municipiului Beiuş, la care sunt prezenţi un număr de 

15 consilieri, absenți motivat fiind domnul consilier Fofiu Nicolaie și doamna 

consilier Bara Florentina Ioana, ședinţa fiind legal constituită.  

 Doamna consilier Popa Dorina este aleasă președinte de şedinţă. 

 Preşedintele de şedinţă supune spre aprobare proiectele ordinii de zi a 

şedinţei:  

O R D I N E   DE  Z I 

 

1. Aprobarea alegerii preşedintelui de şedinţă pe luna august 2019. 

 2. Aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 28.08.2019. 

 3. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare   din data de 24.07.2019. 

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

activităţilor finanţate parţial/integral di venituri proprii pe anul 2019. 

  5. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Regulamentului 

serviciului de salubrizare al Municipiului Beiuș. 

  6. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor distincte estimate pentru 

gestionarea deșeurilor reciclabile de plastic și metal, sticlă, hârtie și carton-valoare 

minimală, pentru beneficiarii serviciului de salubrizare a municipiului Beiuș. 

 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor de performanță pentru 

serviciul de salubrizare-activitatea de colectare separată și transport separat al 

deșeurilor similare provenid din activități comerciale din industrie și instituții, 

inclusiv fracții colectate separat, fărăa aduce atingere fluxului de deșeuri de 

echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori pentru municipiul Beiuș. 

 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Art. 1 din HCL nr. 

116/26.06.2019 privind aprobarea înființării unei cărți Funciare pentru înscrierea în 

circuitul civil a terenului proprietate publică a municipiului Beiuș-sector necadastrat 

din str. Calea Bihorului. 

 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării 

Regulamentului privind organizarea și desfășurarea activităților în zone publice și 

desființare a construcțiilor amplasate pe domeniul public/privat al statului și/sau al 

municipiului Beiuș.  

  10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de vânzare a 

locuinţelor construite pentru tineri prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe.  

 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si 

cheltuieli al Ocolului Silvic Codrii Beiusului RA pe anul 2019. 

 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea stabilirii preţurilor de pornire la 

licitaţie,  pentru partizile din fondul forestier la U.A.T. Beiuş, cu un volum total de 
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923 mc, partizi identificate cu numerele A.P.V. 1519458, A.P.V. 507, A.P.V. 

1519450. 

 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea ajustării la inflaţie a preţului şi 

tarifului practicat de S.C. Compania de Apă Oradea SA pentru serviciul public de 

alimentare cu apă potabilă, canalizare-epurare şi canal pluvial în municipiul Beiuş 

începând cu luna august 2019.  

  14. Proiect de hotărâre privind aprobarea convocării Adunării Generale a 

Acţionarilor a S.C. EDILUL S.A. Beiuş în şedinţă extraordinară în data de 

25.09.2019 ora 18,00 în vederea desemnării unui administrator provizoriu - membru 

în Consiliul de Administrație al S.C. EDILUL S.A. Beiuş pentru o perioadă de 4 

luni.  

 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de punctare (criterii de 

eligibilitate, prioritare, restrictive şi de selecţie) pentru soluţionarea cererilor de 

locuinţe sociale din municipiul Beiuş şi aprobarea actualizării componenţei 

Comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale. 

 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei și a 

statului de funcţii pentru Aparatul de specialitate al primarului municipiului Beiuș și 

pentru Serviciului Public Comunitar Local de Evidentă a Persoanelor Beiuș și 

instituțiile subordonate, cu încadrarea în numărul de posturi stabilit de Instituția 

Prefectului Județul Bihor. 

 17. Proiect de hotărâre privind aprobarea  modificării punctului a) functii 

publice de conducere, pozitia  nr.1, respectiv punctul  b) functii publice  generale de 

executie, pozitia 4 din Anexa nr.1 la H.C.L. nr.11/31.01.2019 privind aprobarea 

modificării salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual 

din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Beiuş, din cadrul 

aparatului permanent al Consiliului Local al municipiului Beiuş şi din cadrul 

instituţiilor subordonate Consiliului Local al municipiului Beiuş, respectiv Serviciul 

Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanei Beiuş şi Poliţia  Locală  a  

municipiului  Beiuş, începând cu data de 01.02.2019.  

 18. Proiect de hotărâre privind darea în administrare a imobilului - teren şi 

construcţie - identificat cu nr. top. 2092/4 înscris în C.F. nr. 5453 Beiuş, situat în 

municipiul Beiuş, str. Narciselor, nr. 12, jud. Bihor, aflat în domeniul public al 

municipiului Beiuş către Clubul Copiilor Beiuş, în vederea desfăşurării de activităţi 

extraşcolare, potrivit Ordinului nr. 4624/2015 pentru modificarea anexei nr. 1 la 

Regulamentul de organizare și funcționare a unităților care oferă activitate 

extrașcolară, aprobat prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și 

sportului nr. 5.567/2015. 

 19. Diverse. 

 1. Raport de activitate pentru anul competițional 2018-2019 la secția fotbal, 

2019 la secțiile atletism, tenis, karate 

 2. Decizia nr. 18/II /29.07.2019 emisă de directorul Camerei de Conturi 

pentru înlăturarea deficiențelor constatate și consemnate în Raportul de audit 

financiar nr. 1614/22.06.2018   
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 3. Informare cu privire la Adresele domnului Ganea Traian din Beiuș, str. P-ța 

Unirii nr. 9/A, înregistrate la sediul Primăriei Beiuș sub nr. 8359/01.08.2019 şi nr. 

8691/12.08.2019.  

 4. Informare cu privire la Adresa nr. 48/12.08.2019 emisă de Episcopia 

Ortodoxă Română a Oradiei, Protopopiatul Ortodox Român Beiuş, Parohia 

Ortodoxă Română Beiuş II, înregistrată la sediul Primăriei Beiuș sub nr. 

8666/12.08.2019  

  5. Informare privind activitatea asistenţilor personali desfăşurată în semestrul 

I al anului 2019. 

  La punctul  2  se supune la vot ordinea de zi a ședinței ordinare din 

28.08.2019. 

 Se supune la vot şi se votează în unanimitate adoptându-se hotărârea privind 

aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare din data de 28.08.2019. 

 Având în vedere că la ședință sunt prezenți un grup de cetățeni ai 

municipiului Beiuș care doresc să ia cuvântul la punctul ”Diverse” președintele de 

ședință solicită consilierilor prezenți să voteze dacă sunt de acord să se înceapă 

discuțiile cu grupul de cetățeni. 

 Domnul consilier Ispas Dan spune că grupul PSD dorește să înceapă discuțiile 

cu cetățenii prezenți cu mențiunea că  dânșii pot asista dacă doresc și la celelalte 

puncte ale ordinii de zi, fiind puncte importante cum ar fi rectificare de buget sau 

blocurile ANL;  spune că trebuie ținut cont de respectul față de cetățeni;  

 Doamna consilier Monenciu Rodica întreabă cetățenii prezenți dacă au fost 

invitați sau au venit de bună voie la această ședință. 

 Dânșii spun că au venit de bună voie. 

 Președintele de ședință propune spre aprobare punctul trei al oridinii de zi  

 La punctul 3 al ordinii de zi este prezentat procesul-verbal al şedinţei de 

îndată din 24.07.2019. 

 Se supune la vot și se votează cu 12 voturi pentru și trei abțineri ale domnilor 

consilieri Buntea Iulian Ovidiu, Maior Călin Paul și a doamnei consilier Teaha 

Mihaiela Monica pe motiv că au fost absenți de la ședința ordinară din data de 

24.07.2019, adoptându-se hotărâre. 

  Se trece la discutarea punctului ”Diverse” 

 La punctul 1 ”Diverse” domnul consilier Roman Dan Gheorghe spune că se 

va retrage de la discuții deoarece când s-a mai discutat problema fotbalului a fost 

amenințat;  

 Domnul Maior Călin Paul solicită ca timpul acordat cetățenilor pentru discuții 

să fie limitat. 

 Doamna consilier Popa Dorina propune ca timpul alocat discuțiilor să fie 15 

minute. 

 Domnul consilier Ispas Dan nu este de acord cu acest timp și crede că 

problemele importante ale orașului sunt puse pe ordinea de zi și se discută în 

Consiliul local; aceste probleme importante nu pot fi discutate într-un timp limitat; 

spune să nu se încerce limitarea timpului pentru discutarea unei probleme; totul este 

să fie civilizat, să fie dialog; consilierii sunt aleși să reprezinte beiușenii și să le 

rezolve problemele; nelimitat să fie timpul pentru orice punct de pe ordinea de zi;  
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 Președintele de ședință solicită și alte puncte de vedere;  

 Domnul consiler Gavra Viorel spune că are același punct de vedere. 

 Domnul consilier Maior Călin Paul crede că aceste lucruri trebuiau discutate 

mai mult în ședința comisiilor;   

 Președintele de ședință supune aprobării acordarea  timpului pentru discuții la 

15 minute. 

 Se votează cu 8 voturi pentru și 6 abțineri. 

 Se dă cuvântul domnului Odobasianu Silviu care spune că a inițiat o petiție, 

cu strângere de semnături care a fost depusă la secretariatul Primăriei municipiului 

Beiuș  și înregistrată; această petiție este împotriva conducerii Clubului Sportiv CS 

Bihorul Beiuș, pentru activitatea depusă în ultimii șase ani de către domnul Popa 

Alin care conduce acest club sportiv; spune că acest club a avut un buget foarte 

generos din partea Consiliului local; Consiliul local și Primăria Beiuș au susținut 

financiar sportul în Beiuș; spune că acest club a vut cel mai mare buget din Bihor; 

precizează că în șase ani s-au cheltuit în jur de 800 mii euro, dar s-a ajuns în această 

vară la un dezastru sportiv; spune că ceea ce îi doare mai mult pentru a se crea un 

loc unde să se poată devolta o activitate sportivă  trebuie să existe o bază sportivă 

decentă; spune că baza sportivă arată deplorabil; când a fost preluată baza sportivă 

în urmă cu șase ani, au existat două terenuri omologate, aceasta însemnând avizate 

competițional, se pot disputa meciuri oficiale; în ziua de azi există un singur teren, 

care arată cum arată; terenul doi arată deplorabil, nu poate fi funcțional; pista de 

atletism nu mai există, era funcțională când a fost preluată; vestiare, saună, bazine 

de recuperare, de refacere pentru sportivi nu mai există; în plus sala de sport dacă 

este soare se poate folosi, dar dacă plouă, plouă înăuntru; totul este sub 

managementul acestui om care a reușit să îndepărteze absolut toți beiușenii de bună 

voie; în această vară, după 98 de ani de activitate a clubului sportiv, a reușit să 

retrogradeze liga a cincea cu cel mai mare buget; a dat în această vară o grupă 

întreagă de copii la „Luceafărul” Oradea; domnul Popa Alin fiind plătit din bani 

publici antrenează la ”Luceafărul” Oradea;   domnului Odobasianu Silviu i s-a spus 

că nu i se mai poate prelungi contractul deoarece evoluează la o altă echipă; domnul 

Odobasianu Silviu spune că are 24 ani de fotbal; 21 de ani a jucat pentru Beiuș; 

spune că rezultatele domnului Popa Alin sunt dezastruoase; cei ce vor să alerge sau 

să joace un tenis nu o pot face; 

 Doamna consilier Teaha Mihaiela Monica spune că domnul Popa Alin nu 

poate să facă investiții la stadion, decât dacă primăria face investiții; spune să nu se 

vină cu dezinformări; doamna consilier spune că nu i s-au dat banii domnului Popa 

Alin pentru a se face pista; este gata de doi ani proiectul; pentru că aleargă la 

stadion, doamna consilier spune că pista nu a fost funcțională cel puțin de 10-12 ani 

încoace; în urmă cu doi ani a reușit să o îndrepte puțin; domnul Alin Popa nu poate 

face pista la stadion; Primăria trebuie să o facă;  

 Domnul consilier Ispas Dan întreabă ce s-a întâmplat din 2008, cum s-a 

stricat treaba? 

 Domnul consilier Maior Călin spune că investițiile care se fac la baza sportivă 

le face Consiliul local;  
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 Domnul Odobasianu Silviu întreabă că nu este de datoria managerului să 

insiste pentru a se face aceste lucruri? 

 Doamna consilier Popa Dorina spune că și dacă insistă și nu se aprobă, nu are 

bani. 

  Domnul consilier Buie Iosif spune că la sugestia unor colegi a trebuit să se 

taie banii de la bugetul pentru baza sportivă;  

 Domnul consilier Ispas Dan spune că la sugestia grupului PSD s-a stabilit că 

5 miliarde(bani vechi) ajung, din moment ce din 6 miliarde, 2,54 miliarde reprezintă 

salariul a 4 persoane;  

 Domnul Odobasianu Silviu spune că s-au dat 20 de copii gratis, crescuți din 

bani publici și întreabă dacă acestul lucru este normal?  

 Domnul Ispas Dan spune că dânșii vor să sublinieze următorul lucru: faptul că 

un club mic, ca și clubul Beiuș, ar trebui să își propună ca una din resursele lui 

financiare să fie creșterea și vânzarea de fotbaliști; crede că domnul Odobasianu 

Silviu vrea să sublinieze că domnul Alin Popa a avut printre obiectivele acelea din 

contractul dânsului, creșterea de juniori; această creștere de juniori poate fi 

cuantificată prin câți juniori de la Beiuș joacă la prima echipă a clubului și la alte 

echipe plus câți juniori au fost vânduți sau au fost contractați cu clauze contractuale 

avantajoase; crede că grupul de cetățeni vrea să spună că nu există acest avantaj din 

plecarea juniorilor în care clubul sportiv a investit de-a lungul timpului;  

 Ia cuvântul domnul Călin Ionel, cetățean al municipiului Beiuș, fost fotbalist, 

care spune că din informațiile pe care le are, acești juniori s-au vândut și ar dori să 

știe unde sunt banii? Dacă au intrat în vistieria clubului sau a primăriei, cetățenii 

sunt mulțumiți; echipa de juniori A1 s-a dus la Oradea la ”Luceafărul”, domnul Alin 

Popa fiind președintele Asociației Județene, deși se știa că ”Luceafărul” se va 

deființa și se va transfera la Târgu Jiu; nu știe dacă părinții acestor copii știu dacă   

s-au vândut copiii și pe cât s-au vândut, dacă sunt mulțumiți sau nu;  

 Doamna consilier Popa Dorina spune că din acest punct de vedere nu crede că 

este problema Consiliului local, trebuie să se depună o plângere în care să se 

sesizeze aceste elemente; consiliul local nu are competența de a face aceste 

investigații sau de a acuza, s-au vândut legal sau nelegal, sau care a fost procedura; 

fiind vorba despre minori, crede că ar fi trebuit să fie și avizul părinților, că aceștia 

au fost în cunoștință de cauză;  

 Domnul consilier Ispas Dan spune despre domnul Călin Ionel că a jucat la 

echipa Dinamo Victoria, în liga întâi;   

 Domnul Călin Ionel reiterează faptul că este nemulțumit de managementul 

domnului Popa Alin. 

 Doamna consilier Popa Dorina spune că relația contractuală este în momentul 

de față între managementul domnului Alin Popa și Primărie în baza unui concurs. 

 Domnul consilier Maior Călin Paul doreșete să se menționeze în procesul 

verbal al ședinței, afirmația domnului Călin Ionel, despre faptul că au fost vânduți la 

un alt club sportiv și roagă organele abilitate să cerceteze acest lucru, să se 

autosesizeze. 

 Domnul consilier Ipas Dan spune că de față la ședință, sunt câțiva concitadini 

care întâmplător sau nu, se ocupă cu fotbalul, sub diverse forme, de la a-l practica 
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până la a-l manageria; spune că domnul Borza Claudiu este managerul celuilalt club de 

fotbal din Beiuș -Gloria Beiuș- ; domnul Borza care este manager de club în liga a 

cincea, exact liga în care ar fi trebuit să joace și CS Bihorul Beiuș dacă nu se întâmpla 

niște aranjamente, că pe teren meritul sportiv a fost de liga a cincea; au retrogradat-o; 

deci echipa CS Bihorul Beiuș, cu bugetul primit în ultimii ani, ar trebui să fie în aceeași 

ligă cu Gloria Beiuș; îl întreabă pe domnul manager Borza  Claudiu ce buget a avut 

anul trecut?   

 Domnul Borza Claudiu spune că nu a avut nici un buget, dar a cheltuit cam în jur 

de zece mii lei;  

 Domnul consilier Ispas Dan evidențiază că alți oameni obțin aceleași rezultate 

sportive cu alte sume, care au fost menționate de managerul Borza Claudiu;  

 Domnul Zdrângă solicită ca domnul Popa Alin să fie înlăturat de la clubul 

sportiv întrucât nu și-a îndeplinit obiectivele. 

 Doamna consilier Popa Dorina spune că, Consiliul local nu poate face acest 

lucru; s-a înțeles punctul de vedere al grupului de cetățeni prezenți la ședință. 

 Domnul consilier Maior Călin Paul îi spune domnului Borza Claudiu că i-ar 

plăcea să aibă toate documentele de la Clubul Sportiv Gloria Beiuș. 

 Domnul Primar, ing. Mlendea Căluș Petru spune că a primit demisia domnului 

Roman Dan Gheorghe din Comitetul director de la echipa de fotbal; spune că a primit 

și petiția din partea grupului de cetățeni prezenți la ședință; în termen de 30 de zile va fi 

formulat un răspuns, cel mai târziu până la ședința următoare; postul de manager 

ocupat de domnul Alin Popa a fost scos la concurs și dânsul a fost singurul participant; 

are o perioadă contractuală și desfacerea unui contract de muncă nu este un lucru foarte 

simplu; se va sfătui cu comitetul director al clubului, probabil că va primi o sancțiune; 

acel club a mai organizat și competiția de alergări; rezultate bune sunt și la tenis și la 

Karate;  

 Domnul consilier Ispas Dan spune că practic, Bihorul Beiuș și Gloria Beiuș sunt 

denumirile aceluiaș Club; un al doilea aspect este că au fost alocați bani și în raport 

scrie de câți bani s-a luat apă( douăzecimiilei); îl întreabă pe domnul Sferle Ioan dacă a 

văzut o sticlă de apă din acea apă, pentru copiii care joacă tenis și care au obținut 

rezultate bune.  

 Domnul Sferle Ioan spune că nu și nici nu i-a trebuit. 

 Domnul Odobasianu Silviu spune că este deschis la orice discuții, dar nu mai 

poate continua cu domnul Popa Alin;  

 La punctul 4 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 2019. 

 Domnul Primar spune că s-au primit bani de la Consiliul Județean și vor fi 

folosiți astfel: 204 mii lei sume defalcate din TVA, 25 mii lei pentru Școala Elementară 

Maghiară din cadrul Bisericii Reformate; 40 mii lei pentru Prohia Ortodoxă nr. 1 Beiuș; 

185 mii lei pentru trotuare care vor fi folosiți ori pentru strada 1Decembrie 1918, care 

urmează să intre în reabilitare total prin fonduri nerambursabile prin Consiliul Județean 

sau partea de trotuar de la autogară până la intersecția cu strada Gheorge Crișan; 16 mii 

lei să fie împărțiți câte patru mii pentru fiecare instituție de învățământ ca materiale 

școlare; solicitarea a venit pe 10 mii lei și s-a convenit ca pe acest an să fie acordați 

patru mii lei și să se țină cont pentru anul viitor pentru încă șase mii lei;  
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Se solicită avizul comisiilor de specialitate.  

Comisiile 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 actualizării Regulamentului serviciului de 

salubrizare al Municipiului Beiuș. 

  Doamna consilier spune că punctele 5, 6 și 7 se pot discuta împreună și se vor 

vota separat. 

  Domnul Primar spune că la nivel de agenție de dezvoltare a avut loc licitația; 

a existat o singură ofertă depusă pentru patru din cele șase zone din județul Bihor, 

respecti firma AVE;  nu se face altceva decât se adaptează Regulamnentul de 

salubritate, indicatorii tehnico- economici care au fost de fapt folosiți la licitație; 

fiind singuri la licitație nu vor fi contestații; probabil că va fi un prestator unic pe 

Bihor; urmează să fie discuții cu cei de la AVE ; în momentul în care ADD va 

atribui serviciul firmei, se va veni în consiliul local cu aprobarea tarifelor; probabil 

că se va merge cu tarife de lei/persoană și lei / mc la societățile comerciale;  

  Domnul consilier Szigeti Cosmin întreabă de ce nu a participat Edilul la 

licitație. 

  Domnul Primar spune că nu a îndeplinit condițiile.  

  Se solicită avizul comisiilor de specialitate care dau aviz favorabil.   

Se supune la vot proiectul de hotărâre care se votează în ubnanimitate, 

adoptându-se hotărâre.  

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

prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea tarifelor distincte estimate pentru 

gestionarea deșeurilor reciclabile de plastic și metal, sticlă, hârtie și carton-valoare 

minimală, pentru beneficiarii serviciului de salubrizare a municipiului Beiuș. 

 Se solicită avizul comisiilor de specialitate care dau acord favorabil  

 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 indicatorilor de performanță pentru 

serviciul de salubrizare-activitatea de colectare separată și transport separat al 

deșeurilor similare provenid din activități comerciale din industrie și instituții, 

inclusiv fracții colectate separat, fărăa aduce atingere fluxului de deșeuri de 

echipamente electrice și electronice, baterii și acumulatori pentru municipiul Beiuș. 

  Se solicită avizul comisiilor de specialitate.    

  Comisiile 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 aprobarea modificării Art. 1 din HCL nr. 

116/26.06.2019 privind aprobarea înființării unei cărți Funciare pentru înscrierea în 

circuitul civil a terenului proprietate publică a municipiului Beiuș-sector necadastrat 

din str. Calea Bihorului. 
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Domnul Primar spune că arhitectul șef – Pantiș Mircea lucrează la un proiect 

pe str. Calea Bihorului, respectiv de la intersecția Vasile Lucaciu până la sensul 

giratoriu – str. Pandurilor și str. 1 Decembrie 1918; pentru a fi mai simplu ca 

investiție, s-a calculat prima dată DN 76 separat și apoi partea stângă - partea 

dreaptă – în funcție de sensul de mers- separat; când proiectul va fi gata, va fi adus 

spre consultare consiliului local urmând a se face modificările de rigoare și se va 

face calcule pentru a le putea bugeta în viitorul apropiat. 

  Se solicită avizul comisiilor de specialitate.    

  Comisiile 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 modificării și completării Regulamentului privind 

organizarea și desfășurarea activităților în zone publice și desființare a construcțiilor 

amplasate pe domeniul public/privat al statului și/sau al municipiului Beiuș. 

  Domnul Primar spune că acest regulament a existat; s-a venit cu o singură 

modificare suplimentară, respectiv s-a creat posibilitate agenților economici care au 

terase în fața spațiilor comerciale să poată fi concesionat terenul aferent prin 

convenție, nu neaparat prin licitație.  

  Domnul consilier Buie Iosif menționează că este împotriva tuturor 

construcțiilor construite ilegal în Beiuș, ceea ce înseamnă chioșcuri, terase, garaje; 

să fie construite în temei legal, nu să se ceară avizul consiliului local după ce se face 

o demolare; spune că nu va vota acest punct. 

  Doamna jr. Scrofan Alina spune că prin acest regulament nu se intervine 

asupra acelui aspect din regulament; ceea ce s-a întâmplat în urmă cu două 

săptămâni s-a întâmplat ca și în cazul teraselor; s-a emis dispoziție de primar în 

primul rând în baza Legii 50/1991;regulamentul este întocmit în baza Legii 50/1991 

pentru că acesta trebuie să existe pentru a se putea emite și dispozițiile la nivel local; 

nu se emit dispoziții numai în cazul acestui regulament; în baza Legii 50/1991 au 

fost emise dispozițiile și vor fi emise dispoziții de demolare a construcțiilor 

construite ilegal pe domeniul public al Beiușului;  

  Domnul consilier Maior Călin Paul este învoit să părăsească lucrările 

ședinției.  

  Se solicită avizul comisiilor de specialitate.    

Comisiile 1, 2, 3 și 4 acordă aviz favorabil 

Se supune la vot proiectul de hotărâre care se votează cu 12 voturi pentru și 2 

voturi abținere ale domnului consilier Buie Iosif și a doamnei consilier Teaha 

Mihaiela Monica, adoptându-se hotărâre.  

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

prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de vânzare a 

locuinţelor construite pentru tineri prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe 

Domnul Primar spune că Legea 152/1998 coroborată cu Hotărârea de Guvern 

962/2001 actualizată, permit locatarilor care au contract valabil pe o durată de cel 

puțin un an în locuințele ANL permit acestora să le cumpere; criteriile de evaluare, 

prețul, sunt stabilite de legislație; documenetele necesare cumpărării sunt prevăzute 
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în lista 4; totul este conform legii; există și comisionul pentru munca angajaților 

UAT;  

Domnul consilier Ispas Dan spune că în unele locuri s-a dat cu teren cu tot, în 

altele terenul s-a dat doar în folosință, fiind și cazul de față; în acest caz există un 

control peste ani; este și un aspect social, pentru că la acel preț și așa destul de 

piperat, dacă se mai adaugă și cotă parte din teren prețul nu făcea decât să crească; 

crede că s-a mers pe varianta bine gândită. 

  Se solicită avizul comisiilor de specialitate.    

Comisiile 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 aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli 

al Ocolului Silvic Codrii Beiusului RA pe anul 2019. 

 Domnul Primar spune că se rectifică bugetul cu sumele necesare celor șapte 

membrii ai Consiliului de Administrație și având în vedere majorarea salariului 

managerului și cu diferența de salar;  profitul declarat de Ocolul Silvic rămâne pe 

anul 2019 de 337 mii lei;  

 Se solicită avizul comisiilor de specialitate. 

Comisiile 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 12 al ordinii de zi domnul Primar ing. Mlendea Căluș Petru 

prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea stabilirii preţurilor de pornire la 

licitaţie,  pentru partizile din fondul forestier la U.A.T. Beiuş, cu un volum total de 

923 mc, partizi identificate cu numerele A.P.V. 1519458, A.P.V. 507, A.P.V. 

1519450. 

Doamna jr. Scrofan Steliana Alina spune că cele trei partizi au prețurile 

stabilite conform metodologiei de calcul aprobate de Consiliul Local și conform 

legislației; două partizi sunt pentru agenți economici iar a treia partidă se va vinde 

cu acordul consiliului local Bisericii Ortodoxe-50 mc ; rămân 20 mc care vor fi 

vânduți la licitație;   

 Se solicită avizul comisiilor de specialitate. 

  Comisiile 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 13 al ordinii de zi domnul Primar ing. Mlendea Căluș Petru 

prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea ajustării la inflaţie a preţului şi 

tarifului practicat de S.C. Compania de Apă Oradea SA pentru serviciul public de 

alimentare cu apă potabilă, canalizare-epurare şi canal pluvial în municipiul Beiuş 

începând cu luna august 2019.  

  Domnul Primar spune că, conform contractului de delegare cu Aparegio, în 

care este specificat că de două ori pe an, compania poate face rectificare cu rata 

inflației mai ales având în vedere împrumuturile BRD făcute de aceștia în vedere 

susținerii investițiilor; majorarea la apă potabilă  este de la 3,60 lei la 3,75 lei cu 
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TVA, la apă uzată de la 2,17 lei la 2,27 lei și la ape pluviale de la 0,45 lei la 0,49 lei; 

Compania de Apă are și aprobarea de la ANRSC. 

Comisiile 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 14 al ordinii de zi domnul Primar ing. Mlendea Căluș Petru 

prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea convocării Adunării Generale a 

Acţionarilor a S.C. EDILUL S.A. Beiuş în şedinţă extraordinară în data de 

25.09.2019 ora 18,00 în vederea desemnării unui administrator provizoriu - membru 

în Consiliul de Administrație al S.C. EDILUL S.A. Beiuş pentru o perioadă de 4 

luni.  

 Domnul Primar spune că este un post vacant în Consiliul de Administrație la 

SC Edilul; în acest sens se va convoca ședința AGA în aceeași zi în care va fi și 

ședința de consiliu local;  

  Se solicită avizul comisiilor de  specialitate. 

  Comisiile 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 15 al ordinii de zi domnul Primar ing. Mlendea Căluș Petru 

prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea criteriilor de punctare (criterii de 

eligibilitate, prioritare, restrictive şi de selecţie) pentru soluţionarea cererilor de 

locuinţe sociale din municipiul Beiuş şi aprobarea actualizării componenţei 

Comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale. 

Domnul Primar spune că legislația în vigoare impune să se voteze anual 

aceste criterii și să se actualizeze comisia de analiză a solicitărilor;  

  Se solicită avizul comisiilor de specialitate. 

  Comisiile 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 16 al ordinii de zi domnul Primar ing. Mlendea Căluș Petru 

prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei și a 

statului de funcţii pentru Aparatul de specialitate al primarului municipiului Beiuș și 

pentru Serviciului Public Comunitar Local de Evidentă a Persoanelor Beiuș și 

instituțiile subordonate, cu încadrarea în numărul de posturi stabilit de Instituția 

Prefectului Județul Bihor 

 Domnul Primar spune că se schimbă denumirea a două poziții din 

Organigramă respectiv denumirea de Secretar UAT devine Secretar General al UAT 

iar la compartimentul achiziții se introduce denumirea de consilier achiziții publice; 

de asemenea au fost trei promovări în grad imediat superior, iar compartimentul 

inspecție fiscală vor fi două persoane la inspecție persoane fizice și două persoane la 

inspecție persoane juridice; nu este vorba de bani ci doar de denumiri;  

Se solicită avizul comisiilor de specialitate. 

Comisiile 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 17 al ordinii de zi domnul Primar ing. Mlendea Căluș Petru 

prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea  modificării punctului a) functii 

publice de conducere, pozitia  nr.1, respectiv punctul  b) functii publice  generale de 

executie, pozitia 4 din Anexa nr.1 la H.C.L. nr.11/31.01.2019 privind aprobarea 

modificării salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual 

din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului municipiului Beiuş, din cadrul 

aparatului permanent al Consiliului Local al municipiului Beiuş şi din cadrul 

instituţiilor subordonate Consiliului Local al municipiului Beiuş, respectiv Serviciul 

Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanei Beiuş şi Poliţia  Locală  a  

municipiului  Beiuş, începând cu data de 01.02.2019.  

Domnul Primar spune că în Anexa nr. 1 în care este trecută denumirea corectă 

de secretar general al UAT, nivelul studiilor-superioare, grad- II, coeficient-4,4, 

salar; la fel și la cosilier achiziții nivelul studiilor-superioare, grad- II, coeficient-

2,45, salar de încadrare corespunzător; se schimbă doar denumirea;  

Se solicită avizul comisiilor de specialitate. 

  Comisiile 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 18 al ordinii de zi domnul Primar ing. Mlendea Căluș Petru 

prezintă proiectul de hotărâre privind darea în administrare a imobilului - teren şi 

construcţie - identificat cu nr. top. 2092/4 înscris în C.F. nr. 5453 Beiuş, situat în 

municipiul Beiuş, str. Narciselor, nr. 12, jud. Bihor, aflat în domeniul public al 

municipiului Beiuş către Clubul Copiilor Beiuş, în vederea desfăşurării de activităţi 

extraşcolare, potrivit Ordinului nr. 4624/2015 pentru modificarea anexei nr. 1 la 

Regulamentul de organizare și funcționare a unităților care oferă activitate 

extrașcolară, aprobat prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și 

sportului nr. 5.567/2015. 

Domnul Primar spune că un grup de cetățeni cu copiii de la clubul copiilor    

s-au prezentat pentru a rezolva problema cu acest club al copiilor;  

Domnul consilier Ispas Dan spune că fiind voba de zvonuri privitoare la 

desființarea Clubului copiilor din Beiuș,  a încercat să meargă pe firul problemei și a 

aflat că lipsa de spațiu ar fi impedimentul pentru care Clubul copiilor nu mai putea 

rămâne în Beiuș; a luat legătura cu domnul Primar, a făcut o adresă către 

Inspectoratul Școlar Județean prin care a solicitat să nu dea curs nici unei măsuri 

ireparabile sau greu reparabile ulterior, până după ședința consiliului local, convins 

că se va găsi o soluție; în urma protestului părinților de duminică, 22.08.2019; 

domnul Primar a fost și a vorbit cu oamenii, a dezamorsat situația și s-a găsit o 

soluție; în aceste condiții, probabil că va rămâne clubul copiilor în Beiuș;  

Se solicită avizul comisiilor de specialitate. 

  Comisiile 1, 2, 3 și 4 acordă aviz favorabil. 

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

adoptându-se hotărâre.  

 19.Diverse. 
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 1. Raport de activitate pentru anul competițional 2018-2019 la secția fotbal, 

2019 la secțiile atletism, tenis, karate 

 2. Decizia nr. 18/II /29.07.2019 emisă de directorul Camerei de Conturi 

pentru înlăturarea deficiențelor constatate și consemnate în Raportul de audit 

financiar nr. 1614/22.06.2018   

 Domnul Primar spune că, Curtea de conturi a acordat o prelungire până în 

20.01.2020 la câteva decizii care sunt în curs de desfășurare;  

 3. Informare cu privire la Adresele domnului Ganea Traian din Beiuș, str. P-ța 

Unirii nr. 9/A, înregistrate la sediul Primăriei Beiuș sub nr. 8359/01.08.2019 şi nr. 

8691/12.08.2019.  

 Domnul Primar spune că există o cerere depusă de domnul Ganea Traian prin 

care acesta își dă demisia de la SC Izvorul Minunilor SA și anunță că își depune 

candidatura pentru Consiliul de Administrație la Edilul SA Beiuș;  

 4. Informare cu privire la Adresa nr. 48/12.08.2019 emisă de Episcopia 

Ortodoxă Română a Oradiei, Protopopiatul Ortodox Român Beiuş, Parohia 

Ortodoxă Română Beiuş II, înregistrată la sediul Primăriei Beiuș sub nr. 

8666/12.08.2019  

 Domnul Primar spune că este vorba de o cerere depusă de Biserica Ortodoxă 

II prin care mulțumește pentru suma primită dar roagă să se țină cont la o următoare 

rectificare de buget de această parohie. 

 Doamna Consilier Popa Dorina spune că are aceeași rugăminte și pentru 

parohia V din Cartierul Habitat care este în construcție. 

  5. Informare privind activitatea asistenţilor personali desfăşurată în semestrul 

I al anului 2019. 

 Domnul consilier Ispas Dan spune că atunci când vor fi terminate lucrările pe 

strada Vasile Lucaciu, la intrarea pe aleea pietonală, unde frecvent se intră cu căruțe 

cu cai, să fie pus un sistem de închidere cu stâlpi de fier la toate intrările pe alee; la 

intrarea către pasarelă să fie un stâlp care se ridică cu telecomandă, în caz de urgență 

să poată intra ambulanța sau pompierii; fiind o zonă unde se organizează diferite 

evenimente, să se știe clar ce este carosabil, ce este parcare și ce este zonă pietonală. 

 Domnul Primar spune că va fi amenajată corespunzător acea zonă. Pentru 

sensul giratoriu din centru s-a făcut solicitare la CNAIR să se primească bucata de 

drum din fața Primăriei până în fața Băncii Transilvania pentru a putea fi amenajat;  

 Domnul consilier Sferle Ioan rogă să fie convocată comisia de circulație din 

cadrul Primăriei, deoarece Poliția din Beiuș așteaptă să pună semnele de staționare 

interzisă atât pe strada Finișului cât și pe strada Biruinței; sunt accidente din cauza 

celor care blochează drumul prin staționare. 

        Nemaifiind alte probleme la ordinea de zi, preşedintele declară închise 

lucrările  şedinţei  ordinare şi mulţumeşte tuturor pentru participare. 

  Drept care s-a încheiat prezentul proces-verbal. 

 

 

       PREŞEDINTE  DE ŞEDINŢĂ                             p.SECRETAR  GENERAL         

                  POPA  DORINA                                Jr.SCROFAN STELIANA ALINA 


