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JUDEŢUL BIHOR 

CONSILIUL MUNICIPAL BEIUŞ 

 

               

       PROCES – VERBAL    

 

 

 Încheiat azi 20.01.2020 în şedinţa extraordinară convocată prin Dispoziţia nr. 5  

16.01.2020, a Primarului municipiului Beiuş, la care sunt prezenţi un număr de 12 

consilieri, absenți motivat fiind doamnele consilier Bara Florentina Ioana, Balint 

Gabriela Viorica, Teaha Mihaiela Monica și domnii consilieri Jurcan Mircea, Roman 

Dan Gheorghe, şedinţa fiind legal constituită. 

 Domnul consilier Buie Iosif este ales preşedinte de ședință, adoptându-se 

hotărâre. 

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

după cum urmează: 

1. Aprobarea alegerii preşedintelui de şedinţă pe luna ianuarie 2020. 

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

20.01.2020. 

 3. Aprobarea procesului verbal a şedinţei extraordinare de îndată din data de 

23.12.2019 

 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local 

(sursa A) înregistrat la 31.12.2019.   

 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului înregistrat la 

Spitalul Municipal "Ep. Nicolae Popovici" din venituri proprii (sursa F), înregistrat la 

31.12.2019.     

  6. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului activităţii 

finanţate din venituri proprii (sursa E), înregistrat la 31.12.2019.     

 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului înregistrat din 

venituri proprii şi subvenţii (sursa G), înregistrat la 31.12.2019.     

 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune 

897/18.01.2010, având ca obiect concesionarea a 9 mp din terenul intravilan – 

domeniu public cu nr. topografic 660/2 situat în municipiul Beiuş, pe strada Nicolae 

Bolcaş încheiat între Municipiul Beiuş în calitate de concedent şi SC ROZVAL SRL, 

în calitate de concesionar, pe o perioadă de 12 luni. 

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

data de 20.01.2020 şi se votează în unanimitate, adoptându-se hotărâre. 

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

şedinţei ordinare  din data de 23.12.2019.  

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 cu 11 voturi pentru şi o 

abţinere a domnului consilier Bunta Iulian Ovidiu, care a absentat de la ședință,  

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 utilizării excedentului bugetului local (sursa A) 

înregistrat la 31.12.2019. 

Domnul Primar spune că excedentul bugetar din bugetul local este în sumă de 

3446260 lei; după cum s-a discutat şi în şedinţele de comisii, este vorba de lucrări în 

continure şi sume angajate. 

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 utilizării excedentului înregistrat la Spitalul 

Municipal "Ep. Nicolae Popovici" din venituri proprii (sursa F), înregistrat la 

31.12.2019.     

 Domnul Primar spune că managerul spitalului a fost asistat la discuţiile din 

şedinţa pe comisii; întrucât Staţionarul I, prin proiectul de finanţare care este în curs, 

prin dotările de la Ministerul Sănătăţii şi cu proiectul de la Consiliul Judeţean, va fi 

adus într-o formă cât se poate de civilizată; propunerea din partea spitalului, cu 

contribuţie şi din partea acestuia, este de a avea în vedere renovarea Staţionarului II al 

Spitalului municipal Beiuş; sunt defalcate o serie de sume referitor la reparaţie secţie 

interne, centru de primiri urgenţe, reparaţii curente la Staţionarul II, la aparatul de 

radiologie care se relochează de la Staţionaru I la Staţionarulş II; aceste lucrări sunt 

necesare, ţinând cont că în perioada următoare, la sfârşitul anului 2020 va fi 

acreditarea celor două Staţionare.  

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

proiectul de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului activităţii finanţate din 

venituri proprii (sursa E), înregistrat la 31.12.2019 

Domnul Primar spune că este vorba de şcoli, grădiniţe, piaţa municipiului. 

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

proiectul de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului înregistrat din venituri 

proprii şi subvenţii (sursa G), înregistrat la 31.12.2019.     

Domnul Primar spune că este vorba de capitolul 67.10, un excedent de 3,37033 

pe Clubul Spotiv şi 3,04  pe  municipiul Beiuş;  

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

proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune 

897/18.01.2010, având ca obiect concesionarea a 9 mp din terenul intravilan – 



 3 

domeniu public cu nr. topografic 660/2 situat în municipiul Beiuş, pe strada Nicolae 

Bolcaş încheiat între Municipiul Beiuş în calitate de concedent şi SC ROZVAL SRL, 

în calitate de concesionar, pe o perioadă de 12 luni. 

Domnul Primar spune că este vorba despre un chioşc situat pe partea dreaptă, 

după trecerea podului de la piaţă, în sensul de mers spre strada Vasile Lucaciu;  

conform legii, s-ar fi putut prelungi contractul cu jumătate din termenul legal, dar în 

condiţiile în care a fost o discuţie preliminară în şedinţele de comisii, s-a spus că odată 

cu proiectul pentru piaţă se va solicita şi un proiect pentru acele chioşcuri de dincolo 

de pod, atât pentru cele de pe partea stângă cât şi pentru cele de pe partea dreaptă;  ca 

atare, s-a considerat să nu se prelungească contractele acelor locaţii, chiar dacă expiră, 

mai mult de sfârşitul anului 2020, în idea de a lua o decizie referitoare la modul cum se 

va amenaja, odată cu piaţa şi acele spaţii; se propune prelungirea, deocamdată, cu 12 

luni a perioadei de concesiune a acelei locaţii de 9 mp a chioşcului firmei SC Rozval 

SRL;  

Domnul consilier Fofiu Nicolaie spune că atunci când s-au semnat aceste 

contracte, trebuiau îndeplinite câteva obligaţii; trebuia construite compartimente din 

termopan, module care să fie la fel, dar nu s-a mai făcut nimic; i se pare corectă poziţia 

Primăriei  de a se putea rezilia oricând; spune că închirierea nu are putere juridică. 

Domnul consilier Ispas Dan Mugurel spune că este legal, se poate prelungi; 

spune că i se pare că tariful este derizoriu, dar probabil că nu este singurul contract aşa; 

speră ca noul consiliu local, când va avea de dezbătut astfel de contracte, va şti să 

valorifice aşa cum trebuie domeniul public al municipiului Beiuş; 

Doamna jurist Scrofan Steliana Alina spune că nu a modificat valoarea 

redevenţei datorită faptului că fiind prelungit doar pe 12 luni, era mai mult prestarea 

serviciului de evaluare decât câştigul primăriei pe aceste 12 luni; s-ar fi cheltuit cam 12 

mii lei pe un raport de evaluare ca preţ/mp;  

Domnul consilier Ispas Dan spune că atunci când se vor face noi contracte, pe 

peroade lungi, când va fi o nouă viziune despre acest oraş, va trebui să se oprească 

jaful şi să se valorifice bunurile ca să nu se ajungă la un buget deficitar şi să nu se 

poată plăti pe funcţionare unele sau altele, cu tot domeniul public închiriat. 

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. 

  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                   p.SECRETAR  GENERAL al UAT 

                          BUIE  IOSIF                                 Jr.SCROFAN STELIANA ALINA 

                       

 

 

 

Întocmit 

Fuliaș Monica Daniela  


