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JUDEŢUL BIHOR 

CONSILIUL MUNICIPAL BEIUŞ 

 

              PROCES – VERBAL 

 

 Încheiat azi 19.06.2020 în şedinţa extraordinară convocată prin Dispoziţia nr. 

162/18.06.2020, a Primarului Municipiului Beiuş. 

Şedinţa se desfăşoară pe platforma on-line ZOOM, în videoconferinţă şi sunt 

prezenţi un număr de 11 consilieri, absent motivat fiind domnul Viceprimar ing. 

Dăescu Ovidiu Constantin, domnul consilier Bunta Iulian Ovidiu, domnul consilier 

Jurcan Mircea, domnul consilier Roman Dan Gheorghe, domnul consilier Gavra 

Viorel și doamna consilier Teaha Mihaiela Monica,  ședinţa fiind legal constituită. 

 Doamna consilier  Liga Florica este preşedinte 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 proiectului ordinii de zi a ședinței extraordinare de îndată din 

data de 19.06.2020     

 2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare din data de 15.06.2020

 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei III la H.C.L. nr. 

91/15.06. 2020 privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2020, respectiv 

Punctul II -Tabel  ”INFLUENȚE – CHELTUIELI”.     
 

 La punctul 2  se supune la vot ordinea de zi a ședinței extraordinare de îndată 

din data de 19.06.2020. 

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

se hotărârea privind aprobarea ordinii de zi a ședinței extraordinare de îndată din data 

de 19.06.2020   

La punctul 2 se supune la vot procesul verbal al şedinţei extraordinare din data 

de 15.06.2020;   

Se solicită părerea consilierilor. 

 Se supune la vot proiectul de hotărâre care se votează cu 14 voturi pentru şi o 

abţinere, a domnului Fofiu Nicolaie pe motivul absenţei de la şedinţă, adoptându-se 

hotărâre.  

  La punctul 3 domnul Primar ing. Mlendea Căluş Petru prezintă  proiectul de 

hotărâre privind aprobarea modificării Anexei III la H.C.L. nr. 91/15.06. 2020 

privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2020, respectiv Punctul II -

Tabel  ”INFLUENȚE – CHELTUIELI”.     

  Doamna ec. Fărcuţ Nicoleta spune că la proiectul anterior s-au făcut anumite 

modificări între capitole; se supune la vot acest proiect în forma în care a fost votat 

iniţial, doar că s-a schimbat cererea de finanţare în prefinanţare şi atunci tot proiectul 

a trebuit regândit; faptul că proiectul presupune atât cheltuială neeligibilă cât şi 

partea de cofinanţare şi pentru această sumă, în buget a fost aprobată virarea din 

secţiunea de funcţionare în secţiunea de dezvoltare şi a fost o sumă cuprinsă în 

trimestrul IV, s-a omis să se facă această reglare şi s-a luat toată suma de pe partea de 
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cheltuială din trimestrul IV la bugetul anterior şi a trebuit acum să se menţină acea 

diferenţă de 22,79 mii lei care a fost aprobată ca virare din SF în SD în trimestrul IV; 

deci proiectul în ansamblu este identic; nu are nici o modificare ca valoare şi 

structură;  

  Se solicită părerea consilierilor. 

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 de îndată şi mulţumeşte tuturor pentru participare. 

 Drept care s-a încheiat prezentul proces-verbal. 

 

 

       PREŞEDINTE  DE ŞEDINŢĂ                      SECRETAR  GENERAL al UAT     

                 LIGA FLORICA                                  Jr.SCROFAN STELIANA ALINA 

 

 

 

 

Întocmit 

Fuliaș Monica Daniela  

 


