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JUDEŢUL BIHOR 

CONSILIUL MUNICIPAL BEIUŞ 

               

        PROCES – VERBAL 

 

 Încheiat azi 26.02.2020 în şedinţa ordinară convocată prin Dispoziţia nr.              

57/20.02.2020, a Primarului Municipiului Beiuş, la care sunt prezenţi un număr de 16 

consilieri, absent motivat fiind domnul consilier Gavra Viorel, ședinţa fiind legal 

constituită. Domnul consilier Bunta Iulian Ovidiu este 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 proiectului ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 26.02.2020. 

  

 2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare din data de 11.02.2020. 

 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea completăriii şi modificării 

Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Pieţelor din municipiul Beiuş (Piaţa 

Agroalimentară, Piaţa Obor şi Piaţa cu articole second-hand). 

  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de instituire a taxelor 

speciale aplicate pentru folosinţa ocazională a spaţiilor din incinta Halei de carne din 

cadrul Pieţei Agroalimentare a municipiului Beiuş. 

  5. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor speciale aplicate pentru folosinţa 

ocazională a spaţiilor din incinta Halei de carne din cadrul Pieţei Agroalimentare a 

municipiului Beiuş. 

 6. Proiect de hotărâre privind analiza stabilirea masurilor pentru eficientizarea 

înscrierii datelor în Registrul Agricol al municipiului Beiuș. 

 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a cantităţii de 10 mc 

lemn de lucru fasonat cu diametrul la capătul gros mai mare de 24 cm către domnul 

Puie Cristian, domiciliat în municipiului Beiuş, str. Habitat, nr. 12, jud. Bihor, material 

lemnos necesar pentru nevoi personale.  

 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare al Consiliului Local al municipiului Beiuş.  

           9. Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru 

achiziţionarea imobilului – situat în Municipiul Beiuş, str. Piaţa Samuil Vulcan, nr. 22, 

identificat cu număr cadastral 69, întabulat în Cartea Funciară nr. 100074 Beiuş 

(provenită din CF vechi 26 NDF) situat în ansamblul urban „Piaţa Samuil Vulcan”, 

înscris în Lista Monumentelor Istorice sub cod LMI-BH-a-A-01112 

 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local, bugetul activităţilor 

finanţate integral/parţial din venituri proprii şi subvenţii şi bugetul fondurilor externe 

nerambursabile, pe anul 2020.  

 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării utilizării excedentului 

bugetului local (sursa A) înregistrat la data de 31.12.2019. 

 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea virărilor din secţiunea de funcţionare în 

secţiunea de dezvoltare pentru bugetul activităţilor finanţate integral/parţial din venituri 

proprii şi subvenţii (sursa E) înregistrat la 31.12.2019.  
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  13. Proiect de hotărâre privind aprobarea calendarului activităţilor culturale ale 

municipiului Beiuş, judeţul Bihor, pentru perioada 01 martie 2020 - 31 decembrie 2020 

ce urmează să se desfăşoare la Casa de Cultură ”Ioan Ciordaş” Beiuş.     

 14. Proiect de hotărâre privind stabilirea componenței echipei mobile pentru 

intervenția de urgență în cazurile de violență domestică în municipiul Beiuş.  

 15. Diverse 

 1. Adresa nr. 502/17.02.2020 emisă de Curtea de Conturi a României, Camera 

de Conturi Bihor, înregistrată la sediul instituţiei noastre sub nr. 1466/18.02.2020.  

 2.Raport de activitate pe 2018-2019 al Centrului Naţional de Informare şi 

Promovare Turistică - Provincia Belenies-1442. 

 3. Adresa domnului Tanchiş Cosmin Gheorghe înregistrată la sediul instituţiei 

noastre sub nr. 758/27.01.2020. 

 4. Informare privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol 

al municipiului Beiuş. 

 La punctul 1  se supune la vot ordinea de zi a ședinței ordinare din data de 

26.02.2020. 

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

hotărârea privind aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 26.02.2020 

 La punctul 2  este prezentat procesul verbal al şedinţei extraordinare din data de 

11.02.2020. 

 Se solicită avizul comisiilor de specialitate care dau aviz favorabil. 

 Se supune la vot şi se votează cu 14 voturi pentru și 2 abțineri a doamnei 

consilier Teaha Mihaiela Monica și a domnului consilier Maior Călin Paul pe motivul 

absentării de la şedinţă, adoptându-se hotărâre. 

 La punctul 3 al ordinii de zi domnul Primar ing. Mlendea Căluș Petru prezintă 

proiectul de hotărâre privind aprobarea completăriii şi modificării Regulamentului de 

Organizare şi Funcţionare al Pieţelor din municipiul Beiuş (Piaţa Agroalimentară, Piaţa 

Obor şi Piaţa cu articole second-hand). 

 Domnul Primar spune că în urma obținerii autorizației de funcționare pentru cele 

două obiective, respectiv Hala de carne și Hala de lapte se modifică câteva articole din 

Regulamentul Piețelor: la art.5 sunt introduse aceste două obiective noi plus piața 

second hand, la art. 8 orarul de funcționare, la art.12 și la art.22 este specificat modul 

cum se stabilesc contractele sau forma de taxare -taxă lei /lună sau lei/zi; de asemena 

articolul 38 care se referă la contravenții și amenzi; 

 Domnul consilier Ispas Dan spune că este vorba de Regulamentul pieței, dar nu 

ține de o modificare a regulamentului ci de altceva, eventual de suspendarea unei 

prevederi pe o perioadă de timp; în condițiile epidemiei de gripă recunoscută medical 

în România, ar trebui să se suspende prevederile articolului  referitor la piețele de 

second hand care sunt în proximitatea pieței agroalimentare pentru o periodă de timp 

determinată, funcție de cum evoluează problema cu gripa; dacă de consideră oportun 

acest lucru, sugerează să se țină cont și să se ia măsuri în acest sens;  

 Se cere părerea comisiilor de specialitate  

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

Se supune la vot proiectul de hotărâre care se voteazăcu 14 voturi pentru și două 

abțineri, adoptându-se hotărâre.  
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  La punctul 4 al ordinii de zi domnul Primar ing. Mlendea Căluș Petru prezintă 

proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de instituire a taxelor speciale 

aplicate pentru folosinţa ocazională a spaţiilor din incinta Halei de carne din cadrul 

Pieţei Agroalimentare a municipiului Beiuş. 

 Domnul Primar spune că nu au existat taxe speciale stabilite; trebuie specificat 

că s-au constituit două spații pentru comercializare de pește, un spațiu pentru produse 

apicole și șapte spații pentru comercializare carne și produse din carne; conform 

Regulamentului de organizare și funcționare a piețelor se poate proceda la contracte de 

închiriere a spațiilor pe o perioadă mai lungă sau mai există și cealaltă modalitate de 

închiriere și stabilire a unei taxe de 40 lei /mp/lună sau 40 lei/zi pe un spațiu; în 

rectificarea bugetară sunt prinși bani pentru dotarea acestor spații cu vitrine aferente și 

ce este necesar pentru a fi spații adecvate comercializării de pește și respectiv carne și 

lapte în condiții aprobate de DSV;  

 Domnul consilier Fofiu Nicolaie întreabă dacă vor fi sume forfetare, închiriere 

cu ziua sau cu luna? Dacă rămân spații disponibile se pot închiria? 

 Doamna jr. Scrofan Alina spune că de regulă vor fi licitațiile; spațiile rămase 

disponibile vor putea fi închiriate pentru 2, 3, 4, 5 zile până la o lună maxim; orice taxă 

specială trebuie să aibă un regulament. 

 Se solicită avizul comisiilor de specialitate care dau aviz favorabil.   

Se supune la vot proiectul de hotărâre care se votează  cu 15 voturi pentru și o 

abținere a domnului consilier Buie Iosif, adoptându-se hotărâre.  

  La punctul 5  al ordinii de zi domnul Primar ing. Mlendea Căluș Petru prezintă 

proiectul de hotărâre privind aprobarea taxelor speciale aplicate pentru folosinţa 

ocazională a spaţiilor din incinta Halei de carne din cadrul Pieţei Agroalimentare a 

municipiului Beiuş. 

  Domnul Primar spune că s-a discutat la punctul anterior cele două taxe în 

condițiile în care nu se închiriază prin licitație un spațiu atunci pe periodă determinată 

de până la o lună, va fi o taxă de 40lei/mp/lună sau 40 lei / zi pe spațiu. 

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

proiectul de hotărâre privind . Proiect de hotărâre privind analiza stabilirea masurilor 

pentru eficientizarea înscrierii datelor în Registrul Agricol al municipiului Beiuș. 

 Domnul Primar spune că Registrul Agricol se ține la unitatea administrativ 

teritorială; au fost discuții în ședința pe comisii; se ține evidența clădirilor, terenurilor, 

animalelor, utilajelor, etc, pe persoane fizice, persoane juridice, rezidente în Beiuș sau 

alte localități; sunt 2463 poziții la persoanele fizice cu domiciliul în Beiuș, 276 la 

persoane fizice cu domiciliul în alte localități; sunt 30 poziții noi deschise în anul 2019 

și 560 modificări la pozițile existente; procentul de completare a Registrului agricol pe 

suport de hârtie la Primăria Beiuș este de 100% ; în format electronic sunt cuantificate 

aproximativ 90% din Registrul Agricol la nivel de UAT; se va face o înregistrare dublă 

atât pe suport de hârtie cât și electronic;  

 Domnul consilier Ispas Dan spune că se bucură că s-a ținut cont de sfatul dat în 

ședința pe comisii la care a achiesat și colegii consilieri, referitor la modificarea titlului 

proiectului de hotărâre în discuție;   
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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 7  al ordinii de zi domnul Primar ing. Mlendea Căluș Petru prezintă 

proiectul de hotărâre privind aprobarea vânzării directe a cantităţii de 10 mc lemn de 

lucru fasonat cu diametrul la capătul gros mai mare de 24 cm către domnul Puie 

Cristian, domiciliat în municipiului Beiuş, str. Habitat, nr. 12, jud. Bihor, material 

lemnos necesar pentru nevoi personale.  

Domnul Primar spune că în luna ianuarie a acestui an a avut loc un incendiu la 

două case din Beiuș în zona Habitat; unul dintre proprietari, domnul Puie face o 

solicitare către Consiliu local de a primi material lemnos pentru refacerea construcției.  

Domnul consilier Fofiu Nicolaie face precizarea că aceste lemne se va vinde la 

prețul de referință, care este publicat în Monitorul Oficial; nu se dă gratuit, se 

facturează. 

Domnul consilier Ispas Dan întreabă dacă dincolo de acest ajutor care se acordă 

cu aceste lemne, nu s-ar încadra la un ajutor social, deoarece acești oameni și-au 

pierdut și bunurile din casă; nu se poate găsi o formulă juridică de a se încadra la un 

ajutor social? Spune că sunt unt fonduri generoase prevăzute anul acesta și crede că 

acesta ar fi un caz care s-ar preta pentru așa ceva; să se facă o ancheta la fața locului și 

făcut ceva concret dacă se poate, în cadru legal;  

Doamna jr. Scrofan Steliana Alina spune că pe site-ul Primăriei Beiuș se poate 

observa faptul că în data de 2.03.2020 va fi o dezbatere publică pentru aprobarea 

Regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgență; este propusă o sumă de 3000 lei 

pentru situații de urgeță dar consiliul local poate stabili ce sumă dorește;  

Doamna consilier Popa Dorina spune că au fost discuții cu cele două familii care 

au depus cerere la secretariatul Primăriei și au beneficiat de acel ajutor de urgență legal 

care acum este de 1000 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 8 al ordinii de zi domnul Primar ing. Mlendea Căluș Petru prezintă 

proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al 

Consiliului Local al municipiului Beiuş.  

 Domnul Primar spune că acest Regulament este adaptat după noul Cod 

Administrativ;  

 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 neexercitarea dreptului de preemţiune pentru 

achiziţionarea imobilului – situat în Municipiul Beiuş, str. Piaţa Samuil Vulcan, nr. 22, 

identificat cu număr cadastral 69, întabulat în Cartea Funciară nr. 100074 Beiuş 

(provenită din CF vechi 26 NDF) situat în ansamblul urban „Piaţa Samuil Vulcan”, 

înscris în Lista Monumentelor Istorice sub cod LMI-BH-a-A-01112 
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Domnul Primar spune că este vorba despre fostul sediu al Poștei cu toată dotarea 

aferentă, inclusiv parcarea din spatele clădirii; cei de la Telekom care au fost 

proprietari au cerut prima dată dreptul de preemțiune către Ministerul Culturii, apoi 

către Autoritatea Publică Locală; deși doresc să îl valorifice, prețul de pornire este 

peste 400 mii euro; în condițiile în care Primăria nu își exercită dreptul de preemțiune, 

este specificat că poate fi vândut, chiar dacă trece prin mâna a doi, trei proprietari în 

perioada de 10 ani, respectivii nu mai au abligația de a cere drept de preemțiune; au 

fost discuții și întrebări în cadrul ședinței pe comisie de ce nu se cumpără de către 

Primărie acest obiectiv;  problema se pune dacă sunt acei bani pentru a fi cumpărată, 

dacă este oportun să se cumpere și dacă se cumpără ce destinație i se va da?  

Domnul consilier Ispas Dan spune, după cum menționa și domnul Primar, că 

vis-a-vis de o asemenea decizie trebuie să se țină cont de oportunitate, dacă acel spațiu 

este benefic beiușenilor, dacă se poate cumpăra și ce să se facă cu acesta; în comisii a 

propus ca macar în curte, dacă pentru clădirea din față ești obligat prin contract 10 ani,  

să se facă o parcare supraetajată; ideea este să nu se cedeze atât de ușor un teren în 

centrul orașului pentru 400 mii euro, când în municipiu nu sunt parcări, nu este un 

spațiu multicultural central, etc;este de părere că nu ar trebui să se grăbească cu 

renunțarea dreptului de preemțiune până nu este prezentată și o alternativă; spune că s-

ar fi așteptat să fie prezentată o informare din care să reiasă că au fost contactați 

proprietarii de la Telekom de la care poate s-ar fi obținut o ofertă de eșalonare a plății; 

poate că ar fi renunțat la ceva, deoarece au afaceri pe teritoriul municipiului; este de 

părere că acest spațiu merită o dezbatere publică; acest teren central poate fi valorificat 

foarte bine în următorii ani și se renunță ușor la el fără a ști care este minimul de 

condiții pe care l-ar accepta Telekomul de la Primăria Beiuș;  

Domnul consilier Bunta Iulian Ovidiu propune ca în cazul în care va trece sau nu 

va trece acest proiect de hotărâre, să se amâne pentru o dată ulterioară și să se dezbată 

mai bine acest subiect. 

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 6 voturi pentru și 10 

abțineri, neadoptându-se hotărâre.  

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

proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local, bugetul activităţilor finanţate 

integral/parţial din venituri proprii şi subvenţii şi bugetul fondurilor externe 

nerambursabile, pe anul 2020.  

Domnul Primar spune că au fost discuții lungi legate de bugetul local în ședința 

de comisii; acest buget a fost făcut pentru beiușeni, nu a fost făcut pentru un partid sau 

altul; faptul că sunt în derulare trei proiecte de finațare mari și o serie de investiții, fapt 

care a dus la o execuție bugetară de 44 milioane lei, a obligat ca din fondul de 

dezvoltare să se ducă fonduri substanțiale în această direcție; doar cofinațările depășesc 

un milion de lei; de asemenea se ia în calcul o serie de lucrări care sunt în execuție la 

ora actuală în Beiuș, cum ar fi bazinul de înot, blocul de locuințe ANL, baza sportivă, 

muzeu, care vor fi făcute de Primăria Beiuș; de asemena la Casa de Cultură s-a impus 

de către Statul Major construirea unui gard perimetral care să limiteze proprietatea 

municipalității de ce a unității militare; în luna aprilie vor începe lucrările la un nou 

foraj de apă termală; sunt în derulare și foarte aproape de achiziție partea de gaz; s-a 

ținut cont de modificările propuse în ședința de comisie respectiv cei 35 mii lei de la 
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Casa de Cultură care erau propuși pentru Ziua mondială a Culturii s-au relocat pentru 

reparații sala de sport de la Stadion și pentru reparații fațadă Colegiul Național Samuil 

Vulcan;  

Domnul Consilier Ispas Dan spune în numele grupului PSD, că a constatat cu 

surprindere că acest buget este un pic ciudat; spune că s-a făcut un buget cu mult prea 

scumpă cultură, un buget în care se dau peste 6 miliarde ( bani vechi) la un club sportiv 

în care unele secții sunt subfinanțate, cum ar tenisul care primește 150 milioane(bani 

vechi) iar patru persoane angajate au douămiliardetreisute lei( bani vechi)  și secția de 

fotbal mai primește vreo două miliarde, secția de atletism are și ea câteva zeci de 

milioane(bani vechi), secția de carate 560 milioane (bani vechi); grosul merge pe 

salarii și pe secția de fotbal; la cultură merg 6 miliarde, la căminul Cultural 8 miliarde 

iar pe la ajutoare sociale 10 miliarde, total vreo 30 miliarde; spune că nu sunt bani 

pentru preemțiune, nu sunt bani de investiții în școli și nu sunt bani pentru spital;  știe 

că sunt bani pentru cofinanțări, dar spitalul este în proces de acreditare anul acesta și 

dorea să termine anumite lucrări și să facă anumite modificări și la Staționarul II în 

vederea acreditării; spune că este un buget al risipei și investiții noi nu sunt; strada 

Grigorescu are apa geotermală trasă numai pe o parte și ar fi o investiție mare să se 

meargă cu conducta de apă și pe cealaltă parte; spune că  grupul PSD se va abține din 

aceste considerente; menționează că bugetul are și lucruri bune;  

Domnul consilier Roman Dan spune că în acest an sunt venituri de 44 milioane 

lei și nu s-a găsit nici un  leu pentru Biserica Ortodoxă într-un oraș cu populație 

preponderent ortodoxă în care sunt 5 biserici din care trei în construcție, două în 

reparație;  

Doamna consilier Popa Dorina spune că susține acest capitol la care s-a referit si 

domnul consilier Roman Dan și subscrie la cele spunse de domnul consilier Ispas Dan 

în ceea ce privește spitalul;  este convinsă că se vor găsi banii necesari pentru a-i aloca 

spitalului în vederea continuării lucrărilor începute;  

Domnul consilier Fofiu Nicolaie spune că în fiecare an, de la bugetul național și 

de la bugetul Consiliilor Județene merg spre biserici unmiliardcincisutemiilei; 

menționează că nu s-a făcut încă un WC public care a fost de 4-5 ori bugetat;  

Domnul consilier Ispas Dan spune că anul trecut s-a schimbat 80% din corpurile 

de iluminat cu corpuri eficiente; constată în noul buget creșteri substanțiale la 

iluminatul public și mai sunt alocate sume pentru a continua schimbarea celorlalte 

corpuri; sugerează să se cumpere corpuri care să aducă reducerea cheltuielilor cu 

energia electrică;  

Domnul Primar spune că a crescut prețul la curentul electric; nu se poate face o 

previziune bugetară decât după consumul din ultimele luni și după tarifele actuale; se 

vede evoluția de preț; consumul a scăzut; legat de spital sunt prinși în buget 50 mii lei 

pentru a se face un DALI pentru tot ce înseamnă Staționarul II al spitalului respectiv 

blocul principal, partea de  paliative și cu partea de izolare; când se va ști cât costă 

fiecare obiectiv în în sine, când se va ști care sunt prioritățile pentru acreditare, atunci 

se vor întâlni în Consiliul de Administrație și se va veni cu propuneri concrete în 

Consiliul local pentru a se vedea cu ce contribuie fiecare iar ulterior se va apela 

începând de la Ministerul Sănătății până la Ministerul Dezvoltării; la fel s-a făcut și în 

urmă cu un an și jumătate când s-a inițiat proiectul pentru Staționarul I; referitor la 

Culte s-a făcut o solicitare către Consiliul Județean, pentru mai multe categorii de bani; 

indiscutabil în perioada următoare se va rectifica bugetul cu banii veniți de la Consiliul 
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Județean; mai există o rezervă pentru ce este eligibil din proiectul pentru Casa de 

Cultură; probabil în limita a 500 mii lei încă se va mai putea rectifica bugetul 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   cu 10 voturi pentru și 6 

voturi adoptându-se hotărâre.  

La punctul 11 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 data de 31.12.2019. 

Doamna ec. Fărcuț Nicoleta spune că utilizarea excedentului se face pe secțiunea 

de dezvoltare și se solicită aprobarea în sumă de 4409,30 mii lei din excedentul 

înregistrat la 31 decembrie 2019. 

Domnul Primar spune că banii se duc spre dezvoltare nu pe partea de 

funcționare. 

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 11 voturi pentru și 5 

abțineri, adoptându-se hotărâre.  

La punctul 12  al ordinii de zi domnul Primar ing. Mlendea Căluș Petru prezintă 

proiectul de hotărâre privind aprobarea virărilor din secţiunea de funcţionare în 

secţiunea de dezvoltare pentru bugetul activităţilor finanţate integral/parţial din venituri 

proprii şi subvenţii (sursa E) înregistrat la 31.12.2019. 

 Domnul  Primar spune că este vorba de 44,4 mii lei care reprezintă sistem de 

suparaveghere video la Piață Agro, Obor, vitrine frigorifice și lucrări de reparații la 

WC-ul public; sunt bani care nu au fost folosiți pe secțiunea de funcționare și trec pe 

secțiunea de dezvoltare. 

 Domnul consilier Ispas Dan întreabă dacă s-a rezolvat problema cu terenul unde 

se dorește a se face un nou WC public, dacă s-au făcut demersuri? 

Doamna jr. Scrofan Steliana spune că este de competența colegilor topografi și 

se încearcă încă rezolvarea situației juridice a terenului. 

Domnul consilier Ispas Dan spune că la acest punct grupul PSD va vota cu 

”DA” pentru a nu încurca Piața; se va drumul la hala de carne și trebuie să se cumpere 

toată aparatura de care este nevoie. 

 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 calendarului activităţilor culturale ale 

municipiului Beiuş, judeţul Bihor, pentru perioada 01 martie 2020 - 31 decembrie 2020 

ce urmează să se desfăşoare la Casa de Cultură ”Ioan Ciordaş” Beiuş.  

 Domnul Primar spune că s-a scos activitatea ”Ziua mondială a culturii” în 

valoare de 35 mii lei;  celelalte activități au fost bugetate cu acordul consiliului local; 

se solicită aprobarea formei modificate a calendarului de activități. 

 Se solicită avizul comisiilor de specialitate.    

  Comisiile 1, 2, 3 și 4 acordă aviz favorabil. 
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Se supune la vot proiectul de hotărâre care se votează cu 15 voturi și o abținere a 

domnului consilier Fofiu Nicolaie, adoptându-se hotărâre.  

La punctul 14  al ordinii de zi domnul Primar ing. Mlendea Căluș Petru prezintă 

proiectul de hotărâre privind stabilirea componenței echipei mobile pentru 

intervenția de urgență în cazurile de violență domestică în municipiul Beiuş. 

 Domnul Primar spune că este vorba de acea comisie care intervine în caz de 

probleme semnalate la domiciliu și care intervine în caz de violență domestică în 

familie; în cursul anului 2019 nu au fost cazuri deosebite. 

 Se va proceda la votul secret. 

 Doamna consilier Popa Dorina dă citire procesului verbal întocmit de comisia de 

validare.Comisie a fost validată și este formată din următoarele persoane:  Antal Maria, 

Burz Marcel Nicolae, Mărcuț Rodica, Sferle Ioan, Bota Marin Vasile, Corbu Vlad, 

Duma Laura Mariana.  

 Domnul Viceprimar ing. Dăescu Ovidiu Constantin și domnul consilier Jurcan 

Mircea părăsesc motivat lucrările ședinței. 

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

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

se hotărâre.   

  15.Diverse 

 1. Adresa nr. 502/17.02.2020 emisă de Curtea de Conturi a României, Camera 

de Conturi Bihor, înregistrată la sediul instituţiei noastre sub nr. 1466/18.02.2020.  

 Domnul Primar spune că este vorba despre un control al Curții de Conturi din 

perioada 2013-2014 care a mai avut trei măsuri în curs de rezolvare și s-a amânat 

termenul de rezolvare a acestor puncte până în data de 21.08.2020. 

 2.Raport de activitate pe 2018-2019 al Centrului Naţional de Informare şi 

Promovare Turistică - Provincia Belenies-1442. 

 Doamna Hasan Roxana a prezentat în ședința pe comisii raportul sus menționat 

și s-au pus în discuție pași pe care trebuie să îi parcurgă acest centru turistic și 

modalitatea de a-și îmbunătăți activitatea. 

 3. Adresa domnului Tanchiş Cosmin Gheorghe înregistrată la sediul instituţiei 

noastre sub nr. 758/27.01.2020. 

 Domnul Primar spune că domnul Tanchiş Cosmin Gheorghe a solicitat 

reducerea folosirii suprafeței de 80 mp reprezentând teren ce aparțien domeniului 

public al municipiului Beiuș situat pe strada Calea Bihorului nr. 25 în folosirea a 50 

mp pe perioada martie 2020- noiembrie 2020. 

 4. Informare privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol 

al municipiului Beiuş. 

 În altă ordine de idei doamna Popa Dorina spune că pe strada Horia nu există 

magistrală de apă geotermală decât pe o parte a străzii iar cetățenii au depus o 

solicitarea la secretariatul UAT-ului și doresc să știe dacă au avizul tehnic de la 

Transgex, ca să știe dacă se pot branșa prin subtraversarea străzii Horia și dacă trebuie 

să obțină fiecare aceste avize. 

 Domnul Primar spune că, contractul se semnează între beneficiar și prestatorul 

serviciulului respectiv, între Transgex și cel care bneneficiază de apa termală; Primăria 

a aprobat în general toate cererile care au venit pentru racordarea la apa geotermală; 

legat de subtravesarea străzii este nevoie de aprobarea de la Drumuri Naționale; 
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 Domnul consilier Ispas Dan spune că odată cu venirea vremii bune ar trebui să 

se facă toaletarea copacilor; în altă ordine de idei, în cartierul fabricii de mobilă 

iluminatul public ține mai puțin decât în restul orașului- se aprinde seara mai târziu și 

se stinge dimineața mai devreme; o altă problemă ar fi ca atunci când vin cei de la 

Edilul să ridice reciclabilele, să nu vină numai la capătul străzii unde oamenii trebuie 

să își aduc reciclabilele pentru a fi ridicate ci să intre pe străzi; revine în discuție și cu 

trecerea la nivel cu cale ferată din strada Garofiței;  

 Domnul Primar spune că sunt probleme punctuale care se pot rezolva rapid, 

respectiv printr-o sesizare la Edilul; la Electrica este o problemă de reglaj care se poate 

rezolva; legat de trecerea la nivel cu calea ferată există promisiunea din partea CFR 

Oradea că vor veni la sfârșitul acestei săptămâni în Beiuș. 

 Doamna consilier Monenciu Rodica ridică problema celor care se racordează la 

apa geotermală să lase domeniul public la fel ca înainte de racordare, Primăria să facă 

verificări în acest sens. 

 Domnul Primar spune că s-a făcut o inventariere a acestor lucrări  și firmele care 

execută astfel de lucrări se obligă să aducă la starea inițială domeniul public;  

 Domnul consilier Fofiu Nicolaie propune ca în momentul în care se dă 

autorizația să se ia o garanție de finalizare a lucrării și automat dacă într-o lună nu 

finalizează lucrarea să fie executată garanția. 

 Domnul consilier Sferle Ioan întreabă ce se va face cu străzile pe care s-au făcut 

toate utilitățile, cum ar fi străzile Cristescu, Nouă, Crinului, Biruinței și care din mai-

iunie 2019 și  până acuma au lăsat lucrările neterminate; aceștia trebuia să aducă la 

forma inițială străzile. 

 Domnul Primar spune că se va reabilita tot acel sector de străzi. 

 Domnul consilier Bunta Iulian Ovidiu spune că în ședința din luna ianuarie s-a 

aprobat o hotărâre de consiliu prin care s-a reușit deschiderea unei noi căi de acces în 

Beiuș dinspre strada Română înspre Liceul Pedagogic și ținând cont că Beiușul este 

axat pe educație, propune ca denumirea viitoarei străzi să fie strada Educației;  

 Doamna consilier Teaha Mihaiela Monice spune că se vor mai gândi. 

          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                      SECRETAR  GENERAL al UAT     

           BUNTA IULIAN OVIDIU                      Jr.SCROFAN STELIANA ALINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit 

Fuliaș Monica Daniela  

 


