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JUDEŢUL BIHOR 

CONSILIUL MUNICIPAL BEIUŞ 

 

               

       PROCES – VERBAL    

 

 

 Încheiat azi 14.05.2019 în şedinţa extraordinară convocată prin Dispoziţia 

nr.244/10.05.2019, a Primarului municipiului Beiuş, la care sunt prezenţi un număr de 

13 consilieri, absenți motivat fiind domnul Viceprimar Dăescu Ovidiu Constantin, 

domnii consilieri Jurcan Mircea și Maior Călin și doamna consilier Monenciu Rodica, 

şedinţa fiind legal constituită. 

 Doamna consilier Liga Florica este aleasă preşedinte de ședință. 

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

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

 2. Aprobarea ordinii de zi a ședinței extraordinare din data de 14.05.2019. 

 3. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din data de 25.04.2019. 

 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiţii “Amenajare spaţiu pietonal Calea Bihorului, de la podul peste 

Valea Nimăieşti până la intersecţia cu str. Vasile Lucaciu în municipiul Beiuş”.   

 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de activitati al  Casei de 

Cultura Ioan Ciordaș Beiuș pentru perioada mai-decembrie 2019.  

 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării denumirii Serviciului de 

transport în regim de taxi şi de transport în regim de închiriere în municipiul Beiuş şi 

aprobarea modificării Regulamentului  aferent acestui serviciu.  

  7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Asigurare cu Resurse 

Umane, Materiale şi Financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă al 

municipiului Beiuş aferent anului 2019.  

  8. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinaţării de 10% din valoarea 

Studiului de Fezabilitate pentru investiţia “Construire Clădire Nouă în cadrul  

Spitalului Municipal ”Ep. Nicolae Popovici“ Beiuş”.  

           9.Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării de 10% din valoarea totală a 

echipamentelor de medie şi înaltă performanţă necesare pentru dotarea Spitalului 

Municipal ”Ep. Nicolae Popovici“ Beiuş în vederea desfăşurării activităţii. 

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

data de 14.05.2019 şi se votează în unanimitate, adoptându-se hotărâre. 

Domnul Primar ing. Mlendea Căluș Petru propune începerea discuțiilor cu 

punctele 8 și 9 ale ordinii de zi deoarece este prezent la lucrările ședinței și Managerul  

Spitalului municipal Beiuș, d-l.doctor Vesa Sorin. 

Consilierii propun și discutarea punctului 9 al ordinii de zi împreună cu punctul 

8 și se va vota separat fiecare punct. 

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

proiectul de hotărâre privind aprobarea cofinaţării de 10% din valoarea Studiului de 

Fezabilitate pentru investiţia “Construire Clădire Nouă în cadrul  Spitalului Municipal 

”Ep. Nicolae Popovici“ Beiuş”. 

Domnul Primar spune că a avut onoarea ca la sfârșitul săptămânii trecute să 

primească vizita doamnei Sorina Pintea - Ministrul Sănătății, împreună cu o delegație a 
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Consiliului Județean.După vizita făcută la Spitalul municipal, ministrul sănătății a 

făcut câteva propuneri concrete legate de dotarea spitalului și de construirea unui spital 

nou cu 180 loccuri și o valoare totală de 20 milioane euro. 

Domnul doctor Vesa Sorin spune că doamna Sorina Pintea-Ministrul Sănătății a 

adus la cunoștință că Spitalul din Beiuș va primi fonduri  de la Ministerul Sănătății 

pentru achiziția unui computer tomograf; spune că a fost un deziderat al spitalului și 

unul dintre punctele proiectului de management a fost aducerea unui computer 

tomograf în Beiuș; au fost promisiuni în acest sens de la Spitalul Județean, dar era 

vorba de un aparat mai vechi;în urma unui memoriu făcut în luna februarie către 

Ministerul Sănătății au fost alocate fonduri pentru acest CT; spune că i-a fost prezentat 

doamnei ministru circuitele din spital care sunt foarte dificil de rezolvat, întrucât 

această clădire a fost gândită ca un orfelinat și nu ca un spital; ministrul sănătății a 

propus să se ceară alocare de fonduri de la Ministerul Sănătății pentru un studiu de 

fezabilitate pentru care se solicită aprobarea cofinaţării de 10% din valoarea Studiului 

de Fezabilitate pentru investiţia “Construire Clădire Nouă în cadrul  Spitalului 

Municipal ”Ep. Nicolae Popovici“ Beiuş”. Un spital nou, cu circuite, ar însemna foarte 

mult pentru comunitatea locală;  

Referitor la dotare, s-a văzut echipamentul de radiologie care este vechi de 17 

ani și s-a solicitat fonduri și pentru dotare cu echipamente noi, la care de asemenea se 

solicită o cofinanțare de 10%. 

Domnul consilier Ispas Dan spune că a fost plăcut surprins că la Beiuș a avut loc 

o discuție aplicată cu ocazia  vizitei doamnei ministru al sănătății și rezultatele au fost 

până la urmă benefice; spune că a accesat site-ul spitalului și a văzut proiectele și 

realizările din ultima vreme și era firesc ca aceste lucruri să fie până la urmă 

contabilizate undeva și să primească aprecierea de rigoare; spune că pe de altă parte, 

este, probabil, pentru prima oară când un guvern, prin reprezentantul cel mai abilitat să 

facă aceasta, dintre membrii guvernului – ministrul sănătății- constată situația de la 

Beiuș și chiar își propune să ia măsuri; precizează că grupul PSD va vota pentru cele 

două proiecte și consideră că se va putea susține de-a lungul timpului acest efort 

financiar, se vor găsi soluții; prin ridicarea unui nou spital se obține ceva integrat; după 

cum spunea managerul spitalului, nici clădirea spitalului nou nu va ramâne în stadiul 

actual deoarece este prinsă în diferite proiecte care continuă, iar clădirea de la 

stționerul II cade în sarcina Consiliului local și a Primăriei de a i se găsi o destinație 

care să permită o dezvoltare durabilă pentru clădire; când va fi terminat spitalul și 

mutat tot într-un singur loc, poate acelei clădiri de la Staționarul II i se va da 

importanța pe care o merită, fiind o clădire cu o arhitectonică și o poziție deosebită și 

poate se va amenaja acolo un palat administrativ unde vor putea fi mutate mai multe 

instituții ale orașului și se va putea decongestiona și afluența spre centru, primărie și 

alte instituții; crede că este una dintre cele mai potrivite clădiri din Beiuș care să 

adăpostească primăria și o sumă de alte instituții conexe primăriei;   

Domnul Primar spune că este de acord cu domnul consilier Ispas Dan, trebuie 

făcute eforturi dacă s-a ivit această oportunitate și este convins că se vor găsi resursele 

financiare, mai ales că lucrarea nu se va termina prea repede, se va derula pe parcursul 

a cel puțin doi ani și jumătate; deci va fi o finanțare multianuală; locurile de muncă în 

plus ar însemna dublarea sumei  care se încasează aferent salariilor de la spital la ora 

actuală, fiind o sumă importantă care vine la bugetul local;  
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Domnul doctor Vesa Sorin spune că numai anul acesta primăria va primi din 

contribuțiile aferente salariilor de la spital în jur de un milion și jumătate de lei; anul 

viitor va fi tot la fel; deci banii vor fi întorși înapoi la Primărie; este o oportunitate care 

nu trebuie pierdută;  

Doamna consilier Teaha Mihaiela Monica întărește faptul că trebuie folosită 

oportunitatea de față;   

Domnul consilier Ispas Dan spune că acest oraș nu are parc industrial și nici cu 

o economie deosebită nu se poate lăuda și trebuie să se țină cont că orașul trăiește 

comercial din existența unor instituții care atrag oameni spre Beiuș, care vin aici ca să 

beneficieze de serviciile acestor instituții cum ar fi școlile și spitalul, apoi 

reprezentanții deconcetratelor respectiv Finanțele Publice, Judecătoria și în aceste 

condiții economia pe orizontală se dezvoltă tocmai din existența unor astfel de istituții; 

este oarecum logic că un spital mai mare va fi un solicitant de anumite servicii, de 

anumite prestări de servicii, mai mare, mai important; deoarece un spital 

externalizează unele servicii și atunci probabil că se vor găsi în Beiuș suficienți agenți 

economici care să vină în relații economice cu spitalul, să furnizeze acele servicii de 

care spitalul are nevoie –  catering, igienă -   și în aceste condiții se creează alte locuri 

de muncă și alte venituri la oraș; până nu se rezolvă problema parcului industrial, un 

astfel de spital este un veritabil parc industrial. 

Se solicită avizul comisiilor de specialitate. 

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 cofinanţării de 10% din valoarea totală a 

echipamentelor de medie şi înaltă performanţă necesare pentru dotarea Spitalului 

Municipal ”Ep. Nicolae Popovici“ Beiuş în vederea desfăşurării activităţii. 

Se solicită avizul comisiilor de specialitate. 

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

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

Domnul dr. Vesa Sorin mulțumește Consiliului local și Primăriei municipiului 

Beiuș și speră într-o bună colaborare și în continuare. 

La punctul 3 al ordinii de zi se supune la vot aprobarea procesului verbal al 

şedinţei ordinare din data de 25.04.2019. 

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 este prezentat proiectul de hotărâre privind 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Amenajare 

spaţiu pietonal Calea Bihorului, de la podul peste Valea Nimăieşti până la intersecţia 

cu str. Vasile Lucaciu în municipiul Beiuş”.   

Domnul Primar spune că proiectul a fost făcut de către angajații Primăriei, 

valoarea totală este de 99966 lei, cu TVA inclus; este vorba de amenajarea spațiul de la 

podul peste Valea Nimăiești până la intersecția cu strada Vasile Lucaciu; partea de 

terase dalate va fi spre clădiri, cu posibilitatea de a fi închiriate; va fi un spațiu verde, 

trotuare și pistă de biciclete; proiectul include utilitățile în zona respectivă;  

Domnul Fofiu Nicolaie spune că este o zonă care va arăta mai bine; problema 

este una economică; la suprafața care se poate închiria și la chiriile care sunt de 4 
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lei/mp, nu se va amortiza decât în 15-20 ani investiția; pentru investițiile făcute de 

primărie și date la gata trebuie stabilit un  alt nivel al chiriei; 

Domnul Ispas Dan spune că nu trebuie pornit de la această premisă;dacă un 

teren este vandabil sau este bun de închiriat trebuie amenajat într-un anumit fel, după 

anumite standarde domeniul public; trebuie oferit potențialului investitor un climat 

care să îl împulsioneze  să dezvolte afaceri pe raza municipiului; chiar dacă nu se 

închiriază un spațiu el trebuie adus la un anumit standard; ideea este să se facă o 

lucrare de calitate;  

Se solicită avizul comisiilor de specialitate. 

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 Planului de activitati al  Casei de Cultura Ioan 

Ciordas Beius pentru perioada mai-decembrie 2019. 

Domnul Primar spune că suma totală pentru Casa de Cultură a fost aprobată prin 

bugetul local; acum este prezentată anexa cu activitățile culturale pentru perioada mai-

decembrie 2019. 

Domnul consilier Roman Dan spune că nu apare acel festival care se face în 

fiecare an ”Cântă, cântă gură scumpă”; spune că indiferent dacă se primesc sau nu bani 

de la Consiliul Județean, dar fiind un plan de activități probabil că ar trebui să se 

regăsească în anexă; spune de asemena că a fost un spectacol organizat de o firmă care 

a perceput o taxă de 15 lei atât pentru copil cât și pentru părinte; întreabă cum s-a 

închiriat sala; dacă au perceput o taxă atunci măcar să își plătească utilitățile; crede că 

în regulamentul pentru taxe să fie inclusă și o taxă pentru Casa de Cultură, în cazul în 

care mai vin astfel de firme să se poată recupera măcar cheltuielile cu utilități; 

Domnul Primar spune că există taxă și în baza acele taxe s-a făcut 

închirierea.Referitor la festivalul amintit au fost discuții cu Consiliul Județean legat de 

organizarea acestuia; suma totală de organizare s-a ridicat la 90 mii lei din care 70 mii 

lei s-a primit de la Consiliul Județean; la momentul actual, din discuțiile cu Consiliul 

Județean, nu este certitudinea că se pot primi acești bani;  probabil discuția va fi reluată 

după luna iunie când se va primi un răspuns; dacă se va primi sprijin se va organiza 

festivalul;  

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 12 voturi pentru și o 

abținere a domnului consilier Fofiu Nicolaie menționând că s-a abținut și la buget,  

adoptându-se hotărâre. 

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

proiectul de hotărâre aprobarea modificării denumirii Serviciului de transport în regim 

de taxi şi de transport în regim de închiriere în municipiul Beiuş şi aprobarea 

modificării Regulamentului  aferent acestui serviciu.  

Domnul Primar spune că la baza acestui serviciu stă Legea 38/2003; legea a fost 

adaptată și reactualizată și partea de transport în regim de închiriere a fost dată către 

alte organe scoase de sub jurisdicția autorităților locale; s-au scos toate articolele din 

regulament care se referă la transportul în regim de închiriere și se propune și 

schimbarea denumirii serviciului; legislația în vigoare a impus aceste modificări;  
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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 7  al ordinii de zi domnul Primar ing. Mlendea Căluș Petru prezintă 

proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de Asigurare cu Resurse Umane, 

Materiale şi Financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă al municipiului Beiuş 

aferent anului 2019. 

Domnul Primar spune că referitor la resursele umane, conform legislației, pentru 

un caz deosebit, indiscutabil se implică pe cât posibil toți angajații valizi ai Primăriei 

municipiului Beiuș și al câtorva unități subordonate; sunt trecute și fondurile aferente;  

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   

          Ing. LIGA FLORICA                                      Jr.SCROFAN STELIANA ALINA 


