
JUDETUL BIHOR
CONSILIUL MLNICIPAL B EIU$

PROCES - VERBAL

incheiat azi 30.08 .2017 in qedinla ordinard convocatd prin Disp ozilia rc. 431
din 25.08 .2017, a Primarului municipiului Beiuq, la care sunt prezen{i un num6r de
16 consilieri, absent fiind domnul consilier Szigeti Cosmin Alexandru, qedinla fiind
legal constituitd.

Domnul consilier Roman Dan Gheorghe este preqedinte de qedinld,
adoptAndu-se hotdrArea privind alegerea preqedintelui de qedin{d ordinard pentru data
de 30.08.2017"

Pregedintele de qedin{d supune spre aprobare proiectele ordinii de zi a qedin{ei:
l.Aprobarea ordinii de zi a qedinlei ordinare din data de 30.08.2017 .

2.Aprobarea procesului verbal al qedinpi extraordinare din data de 24.08.2017.
3.Proiect de hotdrAre privind aprobarea rectificdrii bugetului local qi bugetului

activitSlilor finanlate integral lpar\ial din venituri proprii, pe anul 2ol7 .

4.Proiect de hotdr6re privind aprobarea Regulamentului de instituire a taxelor
speciale pentru serviciile de stare civild - pentru oficierea cdsdtoriei pe teritoriul
municipiului Beiug qi aprobarea stabilirii unor taxe speciale pentru oficierea
cbsitoriilor in municipiul Beiuq, aferente anului 2017, respectiv taxa speciald pentru
oficierea cdsdtoriei pentru persoanele care nu au domiciliul sau reqedin{a in
municipiul Beiuq qi taxa speciald pentru oficierea cdsdtoriei intr-un loc solicitat, altul
decAt sala amenajatd pentru oficierea css6toriilor din incinta Primariei municipiului
Beiuq, Piala Samuil Vulcan, nr. l4-16, jud. Bihor.

5.Proiect de hotdr6re privind aprobarea formdrii unui numdr cadastral nou in
proprietatea Municipiului Beiuq, domeniul public al Municipiului Beiug, in supraf'a1a
de 13.380 mp, format din nr" top. 354 in suprafald de 13.380 mp inscris in C.F. nr.
100529 Beiuq (C.F. vechi 7143 Beiuq) - proprietatea Municipiului Beiug, domeniu
public.

6.Proiect de hotdr6re privind aprobarea formdrii unui numbr cadastral nou in
proprietatea Municipiului Beiuq, domeniul public al Municipiului Beiuq, in suprafalS
de 4.197 mp, format din nr. top.64612in cotd de 419719616 pdr\i insris in C.F. nr.
3550 Beiuq - proprietatea publicb a Oraqului Beiuq.

T.Proiect de hotdr6re privind aprobarea modificdrii Organigramei qi Statului de
func{ii al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Beiuq.

8.Proiect de hotbr6re privind actualizarea Regulamentului de ordine interioard
al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Beiuq, pentru func{ionarii
publici gi pentru persoanlul contractual.

9. Proiect de hotdrdre privind aprobarea respingerii Pldngerii prelabile depuse
de S.C. Compania de Apd Oradea S.A. impotriva H.C.L. nr. 116128.06.2017 privind
aprobarea preddrii in exploatarea S.C. COMPANIA DE APA ORADEA S.A.
operator regional - a investi{iei "Reabilitarea qi extinderea relelelor de transport qi

distribu{ie de alimentare cu apd in localitatea Beiuq, judelul Bihor", necesard pentru
realizarea serviciului public de alimentare cu apd qi canalizare, ca bun nou - bun de



retur. cu valoarea de inventar de 4.952.054,17 lei fbra T.V.A. (6.031.220,25 cu
T.V"A" inclus la un curs Euro de 4,487 lei), aprobarea aplicdrii coeficientului
redeven{ei de 0,2o/o la valoarea de inventar a bunului nou - bun de retur, conform art.
26.1 lit. a alin. 2 din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de
alimentare cu apd gi de canalizare nr. 01/1966612009 - Dispozilii Speciale - Partea
Comund - Titlul III Sistemul de preluri gi tarife, pentru investilia "Reabilitarea gi
extinderea relelelor de transport qi distribulie de alimentare cu apd in localitatea
Beiuq, judelul Bihor", valoarea de inventar fiind de 4.952.054,17 lei frra T"V.A.
(6.031.220,25 cu T.V.A. inclus la un curs Euro de 4,487 lei) gi aprobarea incheierii
unui Act Adilional la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de
alimentare cu apd qi de canalizare nr.0111966612009, intre Asocialia de Dezvoltare
Intercomunitard "APAREGIO" in numele gi pentru Municipiul Beiuq - ca Autoritate
delegantd 9i S.C" COMPANIA DE APA ORADEA S.A. - ca Operaror qi a unui
Proces-verbal de predare primire cu privire la bunul nou - bun de retur, respectiv
pentru investilia "Reabilitarea qi extinderea relelelor de transport qi distribu{ie de
alimentare cu apd in localitatea Beiuq, judelul Bihor", potrivit celor ardtate la pct. 1 qi
pat.2 qi menlinerea ca temeinicS, legald qi fondatd a H.C.L. nr. 1 1 6128.06.2017.

10. Proiect de hotdrAre privind aprobarea Planului Urbani stic Zonal intocmit de
Biroul de proiectare Pannon Proiect - Arh CZIRIAK JOZSEF LEVENTE, pentru
urmdtoarele terenuri: nr. cad. 101811 inscris in C.F. nr. 101811 Beiuq, nr. cad.
103514 inscris in C.F" nr. 103514 Beiuq, nr. cad" 103515 inscris in C.F. nr. 103515
Beiuq, nr. cad. 101813 inscris in C.F. nr. 101813 Beiug, nr" cad. 101814 inscris in
C.F. nr. 101814 Beiuq, nr. cad. 101815 inscris in C.F. nr. 101815 Beiuq, nr. cad.
101816 inscris in C.F. nr. 101816 Beiuq gi nr. cad. 101817 inscris in C"F" nr. 101817
Beiuq in suprafald toatld de 4189 mp, in vederea introducerii in intravilan pentru
construirea de locuin{e, beneficiari fiind Chirodea Felicia Florica qi Teglaq Corina.

1 1. Proiect de hotdrdre privind aprobarea Proiectului: Proiect integrat pentru
dezvoltarea durabil5 in zona montand a judefului Bihor, imbundtdlirea accesului qi

dezvoltarea serviciilor de sindtate in cazul intervenliilor medicale in situalii de
urgen{d in vederea finan{drii acestuia in cadrul Programului Interreg V-A Romdnia-
Ungaria 2014-2020, Axa prioritard 4: imbundtdlirea serviciilor de ingrijire a
sdnatElii. Prioritatea de investilii (Pi) lansatd prin Apelul restrAns de propuneri de
proiecte strategice este 9la - Investilii in infrastructura medicali, aprobarea
parteneriatului intre Consiliul Jude{ean Bihor Partenerul lider (beneficiary);
Berettyorijfalu V6ros Onkormdnyzata (Consiliul Local al OraEului Berettyotijfalu din
Ungaria), Municipiul Oradea, Municipiul Marghita, Municipiul Salonta, Oraqul
Aleqd, Municipiul Beiug, Universitatea din Oradea, Facultatea de Medicina si
Farmacie Parleneri de proiect (beneficiariy) qi Serviciul Judetean Salvamont
Salvaspeo Bihor reprezentat juridic prin Aso ciatia Salvatorilor Montani Bihor -
Paftener asociat (Associated Partner) in vederea implementirii in comun a
proiectuluiProiect integrat pentru dezvoltarea durabilS in zona montand a judeplui
Bihor, imbundtd(irea accesului qi dezvoltarea serviciilor de sindtate in cazul
interventiilor medicale in situalii de urgenld qi aprobarea contribuliei proprii in
proiect a Municipiului Beiuq, reprezentdnd 2Yo din valoarea eligibild a proiectului
aferent bugetului Municipiului Beius, reprezentAnd cofinantarea proiectului: Proiect
integrat pentru dezvoltarea durabildin zona montand a judelului Bihor, imbundtilirea
accesului qi dezvoltarea serviciilor de sdndtate in cazul interventiilor medicale in
situalii de urgenld, respectiv suma de 3600 Euro.



l2.Proiect de hotdrdre privind aprobarea incheierii unui Protocol de colaborare
intre Ministerul Apdririi Nalionale qi Municipiul Beiug pentru ducerea la indeplinire
a obligaliilor prev[zute la art. 2 alin. 1 din H.G. nr. lO87l2O1O, aprobarea mandatdrii
Primarului municipiului Beiuq pentru a semna Protocol de colaborare ce se va incheia
intre Ministerul Apdr6rii Nalionale qi Municipiul Beiuq qi aprobarea mandat[rii d-nei.
jr. Petruq Claudia-Simona, consilier juridic in cadrul Primdriei municipiului Beiug
pentru a reprezenta Consiliul Local al municipiului Beiuq in instanli in Dosar nr.
45913512016 aflatpe rolul Tribunalului Bihor.

l3.Proiect de hot6r6re privind aprobarea efectudrii lucrdrilor necesare in
vederea asigurdrii unui spor de putere pentru sonda Foraj 3001 efectuate de c6tre S.C.
Transgex S.A., pe terenul aflat in proprielatea municipiului Beiuq, situate in Beiuq,
str.M.Kogdlniceanu , flr. 2,judelul Bihor.

12" Diverse:
1. Raportul ff. 8964123.08.2017 privind activitatea asistenlilor personali

desfbquratd in semestrul I al anului 2017, intocmit de Compartimentul Asistenld
socialS.

2. Adresa nr.954101.08.2017 emisd de Episcopia Romdn[ Unitd cu Roma
Greco-Catolicd, de Oradea.

3. Raportul nr. 9052125.08.2017 intocmit de Arhitectul qef al municipiului
Beiuq"

4"Informare privind plecarea in concediu de odihnd a Primarului municipiului
Beiuq, dl. Ing.Mlendea Caluq Petru, in perioada 18.09.2017-13.10.2017.

La punctul I se supune la vot ordinea de zi qi se voteazd in unanimitate
adoptdndu-se hotbr6rea privind aprobarea ordinii de zi a qedinlei ordinare din data de
30"08.2017.

La punctul 2 al ordinii de zi este prezentat procesul-verbal al gedin{ei
extraordinare din data de 24.08.2017 .

Se solicitd pdrerea comisiilor de specialitate care dau aviz favorabil.
Se supune la vot qi se voteazdin unanimitate, adoptdndu-se hotdr6rea privind

aprobarea procesului verbal al gedinlei anterioare.

La punctul 3 al ordinii de zi domnul Primar prezintd proiectul de hotirdre
privind aprobarea rectificdrii bugetului local gi bugetului activitSlilor finanlate
integral/par\ial din venituri proprii, pe anul 2017.

Domnul Primar precizeazd cd, au fost disculii ample in cadrul gedinfelor de
comisie din care s-au desprins trei probleme care vor putea ft rezolvate in timp.Prima
problemd qi cea mai urgentd este cea legatd de deratizarea la unitalile de
invdlSmdnt.Este in curs de achizilie si este bugetat 32 mii lei pentru aceasta.Cine va
obline aceastd achizilie i se va impune sd facd in primul rAnd deratizarea la cele ;ase
institulii scolare subordonate primdriei, respectiv cele 4 licee qi grddinilele Ei din
diferenla de sum5, in oraq.Dacdva mai fi necesar, se va mai rectifica bugetul qi cu o
altd suml dupi ce se va termina aceastd acliune.

Cealaltd problemd a fost legatd de sumele pentru studiile de fezabilitate.Sumele
sunt aproximative, dar ele sunt supuse SEAP-ului, deci unei licitalii publice. S-a mers
pe principiul ca pAnS la sf6rqitul lunii noiembrie sd fie pus pe SEAP qi sunt in curs de



evaluare o serie de lucrdri.in lunile de iamd, respectiv decembrie, ianuarie, februarie,
se vor face studii de fezabilitate in baza unor teme de proiectare, pentru care vor fi
stabilite sume concrete, pentru cd acestea reies din proiectul tehnic, pentru a avea o
orientare la obiectivele la care se doreqte a se investi in perioada urmdtoare.

A treia problemd este cea ridicatd de domnul consilier profesor Gavra Viorel
de a se aloca in mdsura in care se poate, ceva fonduri pentru Colegiul Nalional
"Samuil Vulcan" Beiuq.La rectifcarea bugetard din cursul lunii septembrie s-ar putea
aloca fonduri necesare colegiului.

Se cere pdrerea consilierilor.
Domnul consilier Fofiu Nicolaie propune un nou mod de a lucra in baza HG

90712016; spune c5 sunt 12 proiecte pentru studiul de fezabilitate, peste 400 mii lei
pentru proiecte; Consiliul local pentru a fi partener ar fi bine ca notele conceptuale,
temele de proiectare sd fie aduse la cunoqtinla consilierilor locali, care intri in contact
cu cetSlenii.De asemenea spune cd deocamdatd lasd de dorit partea aceasta deoarece
dacd se cunoaste nota conceptual[, tema de proiectare qi suma alocatd pentru
respectivul proiect, SF-ul nu se face pe ochi frumoqi, se face pe bani; trebuie sd fie o
corelare; precizeazd cd, a discutat si cu qeful comisiei de urbanism qi personal solicitd
ca intotdeauna c6nd sunt proiecte pentru oras, in urmdtorii unul, doi, trei ani, pentru
cd aceste SF-uri sunt munilia de lucru pentru urmdtorii ani, sd qtie qi consilierii nota
conceptualS, poate mai vin cu o idee, si cu tema de proiectare, pentru a vede a dacd
sunt corelate activitblile au suma bugetatS pentru SF qi dacd se poate suporta groso
modo proiectul de execulie, dupi aceea finantarea.Spune in continuare cd, comisia a
dat aviz favorabil cu condilia ca pe viitor c6nd se cere o notb de fundamentare sau
conceptuald gi o notd de proiectare de la orice alt SF care intrd pe rol, sd fie
prezentatd,"

Comisiile 1,2,3 gi 4 acordd aviz favorabil.
Se supune la vot proiectul de hotdr6re care se voteazd in unanimitate

adoptAndu-se hotdrdre.

La punctul 4 al ordinei de zi domnul Primar ing. Mlendea Cdlug Petru prezintd,
proiectul de hotdr6re privind aprobarea Regulamentului de instituire a taxelor
speciale pentru serviciile de stare civild - pentru oficierea cdsdtoriei pe teritoriul
municipiului Beiuq qi aprobarea stabilirii unor taxe speciale pentru oficierea
cisdtoriilor in municipiul Beiuq, aferente anului 2017 , respectiv taxa speciald pentru
oficierea cdsdtoriei pentru persoanele care nu au domiciliul sau regedinla in
municipiul Beiuq qi taxa speciald pentru oficierea cdsitoriei intr-un loc solicitat, altul
decdt sala amenqatd pentru oficierea cdsdtoriilor din incinta Primdriei municipiului
Beiug, Piala Samuil Vulcan, nr. l4-16, jud. Bihor.

Domnul Primar spune cd sunt solicitdri din partea unor perechi de tineri care nu
sunt din localitatea Beiuq, de a se cdsdtori in Beiuq. Taxa a fost stabilita la 300 lei. De
asemenea au fost solicitdri de deplasarcla domiciliul sau la o anumitd sa15 de nunfi.
in condiliile legale, respectiv cu insemnele drapelului qi steagul uniunii europene
ofilerii de stare civild vor putea oficia cisdtorii in loca{iile solicitate, deplasare pentru
care se va pl6ti o sumd de 500 lei.

Pregedintele de gedinp cere avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului
local care dau aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul de hotdrdre Ei se voteazd" cu unanimitate de voturi
adoptdndu-se hotdrAre.



La punctul 5 al ordinei de zi domnul Primar prezintd proiectul de hotdrAre
privind aprobarea formdrii unui numdr cadastral nou in proprietatea Municipiului
Beiuq, domeniul public al Municipiului Beiuq, in suprafali de 13.380 mp, format din
nr. top. 354in suprafa{d de 13.380 mp inscris in C.F. nr. 100529 Beiuq (C.F.vechi
7143 Beiuq) - proprietatea Municipiului Beiuq, domeniu public.

Domnul Arhitect ;ef spune cd formarea numdrului cadastral nu implicb
deocamdatS nici un proiect; doar cd orice finanlare respectiv orice autorizalie de
construire trebuie sd aiba la bazd un numdr cadastral, instrument digital, in opozilie
cu numerele topografice care sunt reprezentate pe h64ile vechi. Este nevoie de
hotdr6re de consiliu pentru a putea inscrie la OCPI topograficul vechi in cadastral.

Domnul primar precizeazd ci existd intenlia de a se depune un proiect de
finanlare pe zona centralS, pe mediu, inten{ie care se afl6 incd in disculie; pentru
aceasta se face planul de mobilitate urband,, zona pe care se depune proiectul trebuie
sd fie proprietatea municipiului BeiuE, sd fie un tot unitar, intr-un singur cadastral.

Se cere pdrearea comisiilor de specialitate ale consiliului local care dau acord
favorabil.

Se supune la vot proiectul de hotdrAre care se voteazd, in unanimitate
adoptdndu-se hotir6re.

Punctul 6 al ordinei de zi este prezentat proiectul de hotdr6re privind aprobarea
formdrii unui numdr cadastral nou in propri elatea Municipiului Beiuq, domeniul
public al Municipiului Beiuq, in suprafald de 4.197 mp, format din nr. top. 64612 in
cotd de 419719616 pArli insris in C.F. nr. 3550 Beiuq - proprietatea publicd a Oraqului
Beiuq.

Acest punct a fost prezentat de domnul Arhitect sef impreund cu punctul 5 al
ordinii de zi.

Se solicitd avizul comisiilor de specialitate care acordd aviz favorabil.
Se supune la vot proiectul de hotdrAre care se voteazd, in unanimitate

adoptAndu-se hotdr6re"

La punctul 7 al ordinei de zi domnul Primar prezintd proiectul de hot5r6re
privind aprobarea modificdrii Organigramei qi Statului de funclii al aparatului de
specialitate al Primarului municipiului Beiuq.

Domnul primar spune cd atdt la sugestia consilierilor cdt Ei a Curlii de conturi
se infiinleazd, compartimentul de inspeclie fiscal[.La compartimentul achi4ii publice
sunt trei posturi.La momentul actual acest compartiment se descurcd cu doud
posturi.In cadrul Direcliei Economice, din care face parte ;i acest compartiment, se
va infiinla compartimentul de inspec{ie fiscald. Nu va fi afectat numdrul de posturi
existente prin trecerea de la compartimentul achizilii publice a postului de consilier
grad principal la Compartimentul inspecfie fisca16.in perioada urmdtoare se va
organiza concurs pentru postul de la compartimentul inspecfie fisca16.

Pregedintele de qedin!6 cere avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului
local care dau aviz favorabil.

Se supune la vot proiectul de hotSr6re care se voteazd, in unanimitate
adoptAndu-se hotdrdre.



La punctul 8 al ordinei de zi domnul Primar ing. Mlendea Cdluq Petru prezintd
proiectul de hotdrAre privind acfializarea Regulamentului de ordine interioard al
aparatului de specialitate al Primarului municipiului Beiuq, pentru func{ionarii publici
qi pentru personalul contractual.

Domnul Primar aratd, cd Regulamentul de ordine interioard al unit[1ilor
administrativ teritoriale trebuie aprobat anual, cu at6t mai mult in condiliile care
survin modificdri legislative. in Legea nr. 5312003 actualizatd,privind Codul muncii,
Legea 188/1999 aclualizata privind Statutul functionarilor publici qi in Hotdr6rea nr.
25011992 privind concediul de odihna gi alte concedii ale salarialilor din administralia
publicd, din regiile autonome cu specific deosebit qi din unitdlile bugetare, au apdrut
modificiri legislative; ca atare trebuie adaptat Regulamentul de ordine interioard atdt
pentru func{ionarii publici c6t qi pentru personalul contractual.

Se cere p6rerea comisiilor de specialitate care dau aviz favorabil.
Se supune la vot proiectul de hotdrdre qi se voteazd in unanimitate, adoptdndu-

se hotdr6re.

La punctul 9 al ordinei de zi domnul Primar ing. Mlendea Ciluq Petru prezintd
proiectul de hotdrdre privind aprobarea respingerii Pl6ngerii prelabile depuse de S.C.
Compania de Apd Oradea S.A. impotriva H.C.L. nr. 116128.06.2017 privind
aprobarea preddrii in exploatarea S.C. COMPANIA DE APA ORADEA S.A.
operator regional - a investiliei "Reabilitarea gi extinderea re{elelor de transport qi

distribu{ie de alimentare cu apd in localitatea Beiuq, judelul Bihor", necesard pentru
rcalizarea serviciului public de alimentare cu apd qi canalizare, ca bun nou - bun de
retur, cu valoarea de inventar de 4.952.054,17 lei frrd T.V.A. (6.031.220,25 cu
T"V.A. inclus la un curs Euro de 4,487 lei), aprobarea aplicSrii coeficientului
redevenlei de 0,2Yo la valoarea de inventar a bunului nou - bun de retur, conform art.
26.1 1it. a alin. 2 din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de
alimentare cu ap6 qi de canalizare nr. 01/1966612009 - Dispozilii Speciale - Parlea
Comund - Titlul III Sistemul de pre{uri qi tarife, pentru investilia "Reabilitarea qi
extinderea relelelor de transport qi distribu{ie de alimentare cu apd in localitatea
Beiuq, judeJul Bihor", valoarea de inventar fiind de 4.952.054,17 lei frrd T.V.A.
(6.031.220,25 cu T.V.A. inclus la un curs Euro de 4,487 lei) qi aprobarea incheierii
unui Act Adilional la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de
alimentare cu api qi de canalizare nr. 0l/1966612009, intre Asocialia de Dezvoltare
Intercomunitarl "APAREGIO" in numele qi pentru Municipiul Beiug - ca Autoritate
deleganti qi S.C. COMPANIA DE APA ORADEA S.A. - ca Operator qi a unui
Proces-verbal de predare primire cu privire la bunul nou - bun de retur, respectiv
pentru investilia "Reabilitarea qi extinderea relelelor de transport qi distribulie de
alimentare cu apd in localitatea Beiuq, jude{ul Bihor", potrivit celor ardtate la pct. I Ei
pct.2 qi menlinerea ca temeinicS, legald qi fondatd a H.C.L. nr. 1 1 6128.06.2017 .

Doamna Secretar jr.Scrofan Steliana Alina aratd, cd in luna iunie s-a aprobat
HCL 116128.06.2017 prin care s-a aprobat predarea spre exploatare cdtre Compania
de Apd a unui obiectiv de investilii construit prin CNI, aplicarea coeficientului
redevenlei de 2oh la valoarea de inventar la acel obiectiv de investilii si incheierea
unui act adilional.in data de 3 august 2017, in urrna comunicdrii cdtre SC Compania
de Apd a hotdrArii de consiliu, aceasta a comunicat instituliei o plAngere prealabild in



baza contenciosului administrativ prin care solicitd anularea acelei hot6rdri de
consiliu.Acea hotdr6re de consiliu a fost adoptatd in baza prevederilor legale qi in
baza unui raport al Curlii de conturi care : ( citeazd) " investiliile efectuate
Compania de Apd vine qi spune in plAngerea prealabilS cd intr- adev[r in contract este
menlionat faptul cd valoarea de 0,2oA se aplicd la valoarea de inventar a bunurile
existente la data semndrii contractului; pe de altd parte spun ed, contractul se
modificd, ca orice contract pri acordul pa4ilor.

Pozilia Consiliului local a fost exprimatd prin aprobarea HCL 1 16828.06 .2017
iar executivul impreunS cu domnul primar a propus raportul de specialitate prin care
solicitd aprobarea respingerii pldngerii prealabile urmdn d ca, dacd vor fi nemullumili
de rispuns, Compania de Aph se va putea adresa Instanlei de contencios.

Domnul Primar spune cd lucrurile sunt relativ simple, raportul Curlii de conturi
constituie act legislativ pentru Institufie, fiind obligali sd il respectdm Ei i se pare
logic ca pentru investilii fbcute, altele decdt cele de la Compania de Apd, sd se
pl5teascb o anumitd redevenfd; nu li se cer banii sd fie la dispozilia instituliei, dar li se
cere prin intermediul consiliului local sI efectueze o serie de lucrdri legate de
imbunitdtirea retelelor qi a condiliilor de apd,, canal din Beiuq.

Domnul consilier Fofiu Nicolaie este de pdrere ci problema se poate rezolva
incd amiabil dac5 se insistS.

Se cere pdrerea comisiilor de specialitate care dau avizfavorabil.
Se supune la vot proiectul de hot6rAre gi se voleazd, in unanimitate, adopt6ndu-

se hot6r6re.

La punctul 10 al ordinei de zi domnul Primar ing. Mlendea Caluq Petru
prezintd proiectul de hotdrAre privind aprobarea Planului Urbanisti c Zonal intocmit
de Biroul de proiectare Pannon Proiect - Arh CZIRIAK JOZSEF LEVENTE, pentru
urmdtoarele terenuri: nr. cad. 101811 inscris in C.F. nr. 101811 Beiuq, nr. cad.
103514 inscris in C.F. nr. 103514 Beiug, nr. cad. 103515 inscris in C.F. nr. 103515
Beiuq, nr. cad. 101813 inscris in C.F. nr" 101813 Beiu$, nr. cad. 101814 inscris in
C.F. nr. 101814 Beiuq, nr. cad. 101815 inscris in C.F. nr. 101815 Beiuq, nr. cad.
101816 inscris in C.F. nr. 101816 Beiuq qi nr. cad. 101817 inscris in C.F. nr. 101817
Beiuq in suprafald toatld, de 4189 mp, in vederea introducerii in intravilan pentru
construirea de locuinle, beneficiari fiind Chirodea Felicia Florica gi Teglaq Corina.

Domnul arhitect Pantiq Ionu! Mircea ia cuvdntul si spune cd, PrJZ-ul de fapt
reprezintd extensia unui PUZ existent, porliunea care este subliniatd in planEa
prezentatd face legdtura intre strada Livezii qi Bartok Bella; e o fbEie care este
traversati de trei drumuri, restul fiind parcele destinate construirii unor locuinfe;
beneficiarul are toate avizele, raportul informdrii publicului existS, au fost parcurse
toate etapele. Au fost disculii in legdtura cu modalitatea de donalie a
drumurilor.Legal nu se poate obliga persoana la donarea unui drum, dar nici nu se
poate sd nu se aprobe dupd ce drumul intri in domeniul public; beneficiarul Ei-a
exprimat dorinla de a dona drumul fbrd si fie constrAns de cineva; va fi imputernicitd
o persoand de cdtre domnul Primar, pentru a reprezenta institu[ia la Notarul public in
vederea intocmirii actelor de acceptare de donafie.

Se indeplinegte procedura votului secret pentru propunerea frcutd gi se constatd
cE persoana propus[ a fost votatd in unanimitate.



Se cere pdrerea comisiilor de specialitate care dau aviz favorabil.
Se supune la vot proiectul de hotdr0re qi se voteazdin unanimitate, adoptdndu-

se hotdrAre.

La punctul 1l al ordinei de zi domnul Primar ing. Mlendea CaluE Petru
ptezintd proiectul de hotSrdre privind aprobarea Proiectului: Proiect integrat pentru
dezvoltarea durabild in zona montani a judeplui Bihor, imbundtSlirea accesului qi
dezvoltarea serviciilor de s5ndtate in cazul intervenfiilor medicale in situalii de
urgenli in vederea finanldrii acestuia in cadrul Programului Interreg V-A Rom6nia-
Ungaria 2014-2020, Axa prioritard 4: imbundtSlirea serviciiloi O. ingrijire a
sdndtdlii, Prioritatea de investifii (Pi) lansatd prin Apelul restrdns de propuneri de
proiecte strategice este 9la - Investi{ii in infrastructura medicald, aprobarea
parteneriatului intre Consiliul Judelean Bihor Partenerul lider (beneficiary);
Beretty6irjfalu VSros Onkormdnyzata (Consiliul Local al Oraqului Beretty6irjfalu din
Ungaria), Municipiul Oradea, Municipiul Marghita, Municipiul Salonta, OraEul
AleEd, Municipiul BeiuE, Universitatea din Oradea, Facultatea de Medicina si
Farmacie - Parteneri de proiect (beneficiariy) qi Serviciul Judetean Salvamont
Salvaspeo Bihor reprezentat juridic prin Asociatia Salvatorilor Montani Bihor -
Partener asociat (Associated Partener) in vederea implementbrii in comun a
proiectului Proiect integrat pentru dezvoltarea durabila in zona montand a judelului
Bihor, imbundtSlirea accesului qi dezvoharea serviciilor de sdndtate in cazul
intervenliilor medicale in situalii de urgen!6 qi aprobarea contribuliei proprii in
proiect a Municipiului Beiuq, reprezentdnd 2oh din valoarea eligibiLd a proiectului
aferent bugetului Municipiului Beius, reprezent6nd cofinan{area proiectului: Proiect
integrat pentru dezvoltarea durabild,in zona montand a judelului Bihor, imbundtalirea
accesului gi dezvoltarea serviciilor de sdndtate in cazul intervenliilor medicale in
situalii de urgen16, respectiv suma de 3600 Euro.

Domnul Primar arat6, cd este vorba despre un proiect transfrontalier RomAnia
Ungaria, coordonatorul de proiect este Consiliul Judelean Bihor imreund cu Spitalul
din Berettyoujfalu, parteneri sunt municipiul Oradea prin Spitalul Clinic Judelean de
Urgenld qi Spitalul Municipal Gavril Curteanu din Oradea, respectiv centrul
oncologic qi mai sunt patru municipii: Marghita, Salonta, AleEd Ei Beiuq.Totodata
parteneri sunt Universitatea din Oradea qi Serviciul Salvamont din Bihor"Valoarea
totald a proiectului este 7537 mii euro.Proiectul se va derula pe perioada anului 2018;
pentru Beiuq ar insemna ca dotarea Spitalului municipal Beiuq cu un aparat de
radiologie digital, un aparat de ecografie; vor fi asigurate qi acele chituri necesare
pentru telemedicind la distanld; aparatul de radiologie va permite diagnosticarea de
cdtre oricare din centrele care sunt in legiturd cu Beiuqul; cheltuiala pentru
municipiul Beiuq este cofinanlarea de 2o/o qi amenaj area a doud spalii in incinta
Spitalului municipal Beiuq.

Doamna consilier Teaha Mihaiela Monica precizeazd cd Spitalul Municipal
Beiug are Ei aparat de radiografie, are qi ecograf, aparaturd,performantd; proiectul este
binevenit; problema este c5 nu sunt medici calificafi la orice ord din zi qi din noapte qi
acest sistem de telemedicind rezolvd, aceastd problemd prin posibilitatea de a se putea
pune un diagnostic din orice centru afiliat de la distan!6 unde exist6 medici
specialiqti; reitereazd doleanla de a se dota Spitalul municipal cu un tomograf; sd se

lind cont c6nd vor fi accesate alte proiecte.



Se cere pdrerea comisiilor de specialitate care dau aviz favorabil.
Se supune la vot proiectul de hotdrdre qi se voteazd" in unanimitate, adoptAndu-

se hotdrAre.

La punctul 12 al ordinei de zi domnul Primar ing. Mlendea Cdluq Petru
prezintd proiectul de hotdrAre privind aprobarea incheierii unui Protocol de
colaborare intre Ministerul Apirarii Nalionale qi Municipiul Beiug pentru ducerea la
indeplinire a obligaliilor prevdzule la art.2 alin. 1 din H.G. nr. 1087/2OlO, aprobarea
mandatdrii Primarului municipiului Beiug pentru a semna Protocol de colaborare ce
se va incheia intre Ministerul Apdrdrii Nalionale gi Municipiul Beiuq qi aprobarea
mandatdrii d-nei. jr. Petruq Claudia-Simona, consilier juridic in cadrul Primdriei
municipiului Beiug pentru a reprezenta Consiliul Local al municipiului Beiuq in
instan{d in Dosar nr.45913512016 aflat pe rolul Tribunalului Bihor.

Doamna secretar jr. Scrofan Steliana Alina aratd cd in anul 2010 printr-o
hotir6re de guvern s-a aprobat transferul din domeniul public al Statului in domeniul
public al municipiului Beiuq, a unui teren situat in strada Mociulschi.La momentul
respectiv prin protocolul semnat qi acceptat de Consiliul local Primbria municipiului
Beiuq s-a angajat cd va construi locuinle; condilia pusd de Stul Rom6n prin
intermediul Ministerului Apdrbrii Na{ionale era ca 50olo din locuinlele care se vor
construi, dar minim 100; pdna la momentul respectiv au fost trase utilitAtile plnd b
limita proprietSlilor dar nu au fost fonduri necesare pentru a construi locuinlele nici
prin ANL qi nici prin resurse proprii. Anul trecut M.Ap.N. a depus o acliune in
instan{6 pe rolul Tribunalului Bihor prin care solicita anularea respectivului protocol
av6nd in vedere ci nu s-au construit locuinfele; Institulia s-a apdrat precizAnd cd nu
au fost fonduri pentru construirea de locuinfe, e existat qi o corespondenfi strdnsd cu
ANL aare a spus ci nu au fonduri qi nu investesc la momentul respectiv; Avocatul
MApN-ului a propus incheierea unui nou protocol dar sd se ceard intAi de catre
Primdria Beiuq punctul de vedere al ANL -ului sd spund cam in c6t timp vrea si
construiascd locuin{e; s-a trimis o adresb cdtre ANL care a rdspuns cd va construi
locuinfe cam in urmdtorii 10 ani.S-au depus toate eforturile ca procesul sd se stingA
pe cale amiabild. in acest sens va fi mandatatd doamna jr. Petruq Claudia Simona
pentru a reprezenta Consiliul Local al municipiului Beiuq in instan{6 in Dosar nr.
45913512016 aflat pe rolul Tribunalului Bihor.

Se cere pdrerea comisiilor de specialitate care dau aviz favorabil.
Se supune la vot proiectul de hotir6re qi se voleazd in unanimitate, adoptAndu-

se hotirdre.

La punctul 13 al ordinei de zi domnul Primar ing. Mlendea Calug Petru
prezinld proiectul de hotdrdre privind aprobarea efectudrii lucrdrilor necesare in
vederea asigurdrii unui spor de putere pentru sonda Foraj 3001 efectuate de cdtre S.C"
Transgex S.A., pe terenul aflat in proprietatea municipiului Beiug, situate in Beiuq,
str.M.Kogdlniceanu, nr. 2,judeful Bihor.

Domnul Primar spune cE este vorba despre lucrdrile care le executd Transgex
in aceastd perioadd la sonda 3001.Lucrdri1e sunt in curs o parte. IJruneazd, sd facd
inlocuirea conductorului de alimentare electricd a sondei; se va scoate pompa din
sonda 3001 care este de 60 litri/secundd, se inlocuieqte incep6nd din 4 septembrie cu
o pomp6 cu debit m6rit de 80 litri/secundd care necesitd o putere instalatd



suplimentard; este nevoie ca qi electricd sd mdreascd capacitatea la transformatorul
care este la o distanld de 15-20 m de forajul existent; este nevoie de hotdrAre de
consiliu local atdt pentru inlocuirea transformatorului cdt qi pentru sipiturile care se
vor face in vederea schimbSrii cablului de alimentare al sondei 3001; proiectul depus
de Transgex in colaborare cu Primdria va fi eligibil qi in termenul cel mai scurt sd se
pomeascd la al 4-1ea foraj care sd poatd acoperi necesarul de energie geotermalS in
Beiug; este o lucrare care se va face qi va dura inclusiv in anul 2018. Roag[ beiuqenii
ca in aceastd iarnd sd mai aibi rdbdare, urmAnd ca incep6nd din vara 2018 sd se poata
racorda in limita banilor cdt mai multe familii la apageotermald.

Se cere pdrerea comisiilor de specialitate care dau aviz favorabil.
Se supune la vot proiectul de hotdr6re qi se voteazd,in unanimitate, adopt6ndu-

se hotirdre"

La punctul 1 de la..Diverse" este prezentat Raportul nr. 8964123.08.2017
privind activitatea asisten{ilor personali desfrquratd in semestrul I al anului 2Ol7
intocmit de Compartimentul Asistenld sociald.

Doamna dr.Teaha Mihaiela Monica solicitd ca qi consilierii locali s[ fie
informa{i in legbturd cu c6te persoane au primit ajutor de urgen!6 qi care sunt acele
persoane.

La punctul 2 de la "Diverse" este prezentatd Adresa nr.954101.08.2017 emisd
de Episcopia Romdnd Unitd cu Roma Greco-Catolicd, de Oradea.

Domnul Primar ia cuvdntul Ei spune cd au fost pretenlii pe care greco-catolicii
le-au avut asupra terenurilor, respectiv curlile interioare de la Primdrie la care s-au
fbcut qi investifii; aceste terenuri aparlin insd legal UAT - Beiq;

La punctul 3 de la ..Diverse" este prezentat Raportul nr. 9052125.08.2017
intocmit de Arhitectul qef al municipiului Beiuq.

Domnul arhitect PantiE Ionu! Mircea spune cd au mai fost discufii anterioare
referitor la extinderea intravilanului; sunt destule cereri pentru introducerea in
intravilan a unor terenuri care sunt la o distanld" rezonabilS de trupul actual al
intravilanului municipiului Beiuq; aceasta inseamn6 cd pAnS la cea rnai apropiata
refea de apd, canalizare este o distan!6 lung6; zona se afld dincolo de propusa centurd
de nodul care va inlepa actualul drum nafional;

in raportul prezentat, domnul arhitect cere pdrerea consilierilor dacd este
oportund introducerea in intravilan a acestor terenuri; actualmente existd un teren
introdus in intravilan prin vechiul PUG;

Domnul consilier Ispas Dan spune: " Ceea ce ne lipseqte noud din pdcate, si se
fac eforturi sd nu ne mai lipseascd, este tocmai viziunea iar viziunea aceasta in ceea
ce priveqte dezvoltarea orasului se transpune qi printr-un PUG; un PUG actualizat;
vine gi termenul cdnd nu mai putem prelungi situalia prelungitd de alfli dar
nerezolvatS; din disculiile pe care le-am avut am ajuns sd zicem la niqte concluzii
comune qi aE vrea si vi le spun qi dumneavoastrS; Atunci cAnd vom definitiva PUG -
ul, sau atunci c6nd vor veni astfel de solicitSri de a introduce in intravilan terenuri ar
trebui s5 linem cont de viziunea de ansamblu, sd nu amestecd lucrurile, deoarece am
vdzut in foarte multe localitdli, acel amalgam de construclii hoteliere; este parc de
maqini auto, este un hotel de 4 stele, urmeazd, un Mall, urmeazd un alt spaliu de
depozitare, g.a.m.d., acest amalgam care nu are nimic cu urbanismul qi cu logica; qi
atunci cAnd vom elabora un PUG si atunci cAnd vom introduce in intravilan terenuri



sd avem grijd si definim clar ni;te zone; o zond, reziden[iald, o altd zond sd fie strict
industriald,, o aha sE fie pentru tour operatori, iar cdnd facem lucrul acesta sd linem
cont de utilitalile pe care le vor solicita pentru ci e dreptul lor sE le solicite; de
exemplu nu este totuna sd introduci acelasi teren ca suprafala in intravilan cu
destinalie industrie sau destinalie cartier reziden[ial, pentru ci parcelare e alta, qi
numirul de solicitanli de branEamente, de !evi, de facilitali este mult mai mare;
costurile sunt mult mai mari; una e sd introduci un hectar pe care vin trei dezvoltatori
qi fac trei hale, trei puncte economice qi solicitd trei racorduri de apd, trei de curent,
trei de fibrd opticS, trei canalizd qi altele, qi alta este sb introduci un hectar in
intravilan qi sd ai 40 de case; trebuie sd ne g6ndirn la lucrurile acestea; acesta este un
aspect; gi tot legat de aceasta, pentru cd nu am vorbit la tot felul de puncte care au
contingenld cu terenurile Beiuqului, cu amenajare, cu spalii, era vorba de spaliul
verde, Etiam cdla "Diverse" avem acest punct qi nu am mai intervenit la acele puncte
cu spa{iile verzi; Elaborali un PUG si trebuie sd avem un PUG, trebuie sd vin6 cineva
sd ne facS un PUG; faceli demersurile pentru a avea PUG; sd facem demersurile
pentru a aYea conform Legii 2412007 privind spaliile verzi,, s5 avem Registrul local al
spa{iilor verzi;

Domnul arhitect Pantiq Ionu! Mircea spune cd existd un registru local al
spa{iilor verzi doar cd nu este actualizat.

Domnul consilier Ispas Dan crede cd acestea oarecum ar merge impreund, mai
ales cd spaliile verzi, amenajarea lor, inseamnd bani mul1i, bani publici qi e bine sd ai
un registru al spaliilor verzi; sd se qtie ce s-a pus, care e durata de viald c6nd trebuie
inlocuitd flora care imbdtrAneqte intr-o zonl,; precizeazd cd trebuie avut mare atenfie
la intravilanul municipiului,, pentru cd sunt cazuri in Beiuq, beiuqeni vechi care nu au
canalizare, sunt strdzi care nu au aceste utilitd1i; spune ca trebuie avut mare atenlie, sd
nu se amestece zonele; sd se decidd clar; o zond, pe unde trece linia de centurS, care
are apd aproape, care are sta(ie de epurare aproape, care are calea feratd intr-o relativd
proximitate e o zond reziden{ia16 sau de tour operator sau e o zond. bund pentru
industrie; crede de asemenea cd este o zond, bund pentru industrie; trebuie avut mare
atenlie; perspectiva trebuie sd fie folositoare pentru oras nu pentru unii, nu pentru
pulini ci pentru mul1i; sd se facd locuri de muncd qi si nu se rdspundd unor cereri care
ar rezolva punctual situalia a doi proprietari de terenuri ;

Doamna consilier Popa Dorina aduce in disculie nevoia speciald a Bisericii din
cartierul Habitat, ca intr-o rectificare de buget sd se poatd aloca ceva bani pentru
continuarea lucrdrilor.

Domnul Primar precizeazd cd a fost chemat pdrintele paroh la o disculie qi s-a
frcut o socoteald cu strictul necesar pentru a se putea face acoperiqul acelei biserici;
la rectificarea din septembrie se va line cont de aceastd sum6.

Domnul arhitect soliciti pdrerea consilierilor in legdturd cu ce funcfiune va da
terenului, deoarece dAnsul va elibera un aviz de oportunitate in funclie de decizia
Consiliului local.

Domnul consilier Ispas Dan spune ca trebuie sd se vadd ce potential are terenul
respectiv; la ce se preteazd mai bine; ce utilit61i sunt, ce utilitd1i nu sunt, ce puncte
tari, ce puncte slabe are acel teren; adicd ai drumul de centurS; cui foloseqte drumul
de centurS? ; unui caftier reziden[ial sau unei zone industriale?;este o distan{d pdnd la
limita actualelor utilitafi? ce este mai uqor sd se facd de la punctul unde se termind
utilitelile?;sd racordezi 5 sau 6 sau sd racordezi 1OO?;dacd se face cartier rezidenlial
sau turism, pensiuni, trebuie sd existe spalii verzi, alei, ca sd arate zond, demnd pentru



asa ceva; intreabd de asemenea dacd se poate face un angajament pentru aqa ceva intr-
un viitor relativ apropiat, deoarece altfel vor fi incurcati acei oameni care iqi vor face
o pensiune qi rdmdne cu ea pentru ci nu li se poate oferi nimic; sau se preteazd unei
zone industriale Ei funclie de toate aceste aspecte existente qi cele care se pot
prognoza intr-un viitor relativ apropiat, scurt spre mediu, si se decidd ce destinafia
va avea acel teren in momentul c6nd va fi introdus in intravilan.

Doamna consilier Teaha Mihaiela Monica spune cd trebuie pornit de la ce
solicitdri sunt qi dupd aceea sd se gdseascd solu{ii;

Domnul Primar spune cd aceste terenuri sunt in mare majoritate proprietate
privatS; nu li se poate da destinalie dec6t funclie de ce e dispus proprietarul sE facd pe
terenurile respective; propune sd se discute in comisia CMUAT despre aceste aspecte
qi ulterior sd se faci propuneri concrete funclie de solicitdrile care vor fi pe zona
respectivS;

Domnul Ispas Dan spune referitor la precizarea domnului Primar cd aceasta
este o logicd aparentd qi motiveazd astfel: "A1i spus ci trebuie sd pornim de la ce
solicitdri avem. Nu. Decizia de a introduce acest teren in intravilan ne aparline in
exclusivitate noud qi o facem funclie de interesul general al comunititii Ei nu al
solicitantului, acela este interesul suprem. Pentru ci acel teren intrat in intravilan
trebuie sd producd beneficii pentru comunitate, in primul rdnd; in al doilea rAnd
solicitantul nu are idei ce s5 facd cu terenul; are un teren; solicitantul in acest moment
trebuie s6 se gdndeascd doar intre secard qi porumb; pentru c6 asta are solicitantul in
acest moment, un teren extravilan pe care l-a cumpdrat ca extravilan qi a qtiut ce
cumpir6; nu putea si il cumpere cu certitudinea sau cu speran{a cd el va fi in
intravilan; a cumpdrat un extravilan, probabil cd e un bun fermier solicitantul sau
solicitanlii s-au gAndit: secard sau porumb, roqii sau dovlecel? aceasta este dilema
solicitantului in acest moment; solicitantul nu putea miza pe faptul cdva face turism
sau fabric6 sau cartier de locuinle; Nu; pentru ci nu avea certitudinea ce va oferi
UAT- ul ; decizia care UAT- ul trebuie sd o ia prin Consiliul local este decizia care
foloseste comunitSfii;" de aceea spune cd este o logicd aparentd; nu solicitarea decide
destinafia ci interesul general al comunitdlii decide dacd acel teren, in primul r6nd
dacd intrd sau nu intr6 in intravilan Ei in al doilea r6nd dacd intrd, cu ce destinafie,
funclie de ce se doreqte pentru intreaga comunitate, nu pentru a servi interesele unuia,
a doi, a trei, a patru gi sd apard pe hartd puncte haqurate galben care marcheazd
intravilan printre lanuri de porumb;

Domnul consilier Buie Iosif spune cd gi dacd aceqti proprietari ar face
construclii de locuinte, taxele pentru construcfii qi celelalte taxe tot la Consiliul local
vor intra si va beneficia toatd comunitatea de ele.

Domnul consilier Fofiu Nicolaie spune cd omul iqi riscd banii qi trebuie gdsita
o solufie;

Domnul consilier Ispas Dan spune cd Beiugul nu are un parc industrial;
Domnul consilier Fofiu Nicolaie spune cd au fost frcute demersuri in acest

SENS;

Domnul Primar precizeazd cd toate aceste disculii au pornit de la faptul cd,
dupd cum se qtie, c6 la intrare in Beiuq dinspre Oradea, pe parte dreaptd se afl6 sala
de nunli IMPERIO; atdt l6ngi IMPERIO c6t gi inainte de acesta, pe partea dreaptd in
sensul de intrare in Beiug, sunt dou6 solicitdri sd se construiascd pensiuni in acea
zon6;s-a discutat ca qi principiu ca in acea zond. unde se gdsegte gi doud foraje de ap6
termald sd i se dea o destinalie;zond, industrialS este qi la intrarea in Beiuq, respectiv



firma PANTANO; trebuie linut cont de toate aspectele in momentul cAnd se face
PUG -ul qi atunci s5 i se dea o destinalie la o anumitd, zond;

Domnul consilier Bunta Ovidiu spune cd susline cele spuse de domnul Ispas
Dan, mai ales cd in momentul de fali existd un haos in oraqul nostru, avem zone cu
poten{ial ridicat, rezidential qi nu avem fabrici; trebuie avut in vedere c6nd se va face
PUG-ul sd se urmdreascd o direclie pentru urmdtorii 50 ani.

Domnul Primar spune sd nu se uite faptul cd aceste terenuri nu sunt la
dispozilia UAT-ului; sunt terenuri private.

Domnul arhitect spune cd sunt cereri pentru certificat de urbanism.
Domnul Ispas Dan intreabd "Cereri de certificat de urbanism?,,
Domnul arhitect spune ca eliberat deja un certificat de urbanism pentru aviz de

oportunitate.
Domnul Ispas Dan intreabd pentru cine?
Domnul arhitect spune pentru Peti Iosif.
Domnul Ispas Dan intreabi pentru ce, pentru teren intravilan?
Domnul arhitect rdspunde ca are extravilan, chiar la limita administrativ6, qi i

s-a dat doar aviz de oportunitate, frrd nici un alt aviz, pentru a nu-l angaja la alte
cheltuieli; comisia CMUAT poate aproba introducerea in intravilan, deoarece acum
nu se poate ajunge pdnd la PUG si oamenii vor sd facd PIJZ-uri: se poate aproba una
din cele doud func{iuni; este foarte important pe care se va merge; face exceptie Sala
de nunti Imperio pentru care nu va modifica nimeni funcliunea; pdrerea arhitectului
este cd ar merge pe parc industrial dar solicitd pdrerea consilierilor;

Domnul consilier Bunta Iulian Ovidiu spune sd se lind cont de raportul
ptezentat de d6nsul in urmd cu doud luni, frcut de specialiqti din Rom6nia - Direcfia
Vdnturilor; recomanddrile date de aceqti specialiqtii spun c[ parcurile industriale sd
fie amplasate in zone Sud - Sud-Vest si zone rezidenliale Nord - Nord-Est.

Domnul consilier Ispas Dan intreabd, dacd, suntem in Nord - Est cumva?
Domnul consilier Bunta Ovidiu spune cd suntem in Sud, chiar Sud-Vest.
Domnul consilier Ispas Dan spune cd trebuie avuti o disculie intre consiliul

local qi aparatul de specialitate al Primiriei qi si se stabileascd carc este viitorul
acestui oraE qi apoi si se comande PUG-u1.

La punctul 4 de la ..Diverse" este prezentat6 Informarea privind plecarea in
concediu de odihnd a Primarului municipiului Beiug, dl. Ing.Mlendea C6luq Petru, in
perioada 1 8.09.20 17 -13.10.2017 .

Nemaifiind alte probleme la ordinea de zi, pregedintele declard inchise lucrdrile
qedinlei ordinare qi mulpmeqte tuturor pentru participare.

Drept care s-a incheiat prezentul proces-verbal.
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