JUDETITL BIHOR
cOxg111UL MLINICIPAL BEIU$

din I 1.04.2017
Beius

XilHI"TJZY;?;;i;esului -

Av6nd

verbal al sedin[ei ordinare a consliurui municipal

in

vedere prevederile art. 42 al.inas gin Legea
215/2001 privind
administralia publici locald republicatd
cu -odifi.aril. qi ."o-ptetdrile ulterioare,
referritor la necesitatea aprobarii ie cdtre
consiliul local ut p.o..rutri verbal al gedin{ei
anterioare,

In temeiul art' 36 alin. 9 gi 45 alin.l din Legea
nr.

215/2001 republicat6 cu
modific6rile qi completdrile ulterioare, a administratiei
publice locale,
Consiliul municipal Beiug:

HorAnA$rE
Beiuq

-

ffij;\;.,ii.i;||:',

verbal al sedin{ei ordinare a consiliului municipat

Art.2.prezenta se comunicd cu:
-Institulia prefectului _ Jude{ul Bihor
-Primarul municipiului Beiug
-Se afigeazd public
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ALINA

JUDETUL BIHOR
CONSILIUL MLTNICIPAL BEIU$

PROCES _ VE,RBAL

incheiat azi 29.03.2017 in gedinfa ordinard convocatd prin Dispozilia nr. 151
din23.03.2017, a Primarului municipiului Beiuq, la care sunt prezenli un numdr de l6
consilieri, absent find domnul Fofiu Nicolaie, gedinfa fiind legal constituiti.
Domnul Ispas Dan Mugurel este preqedinte de gedin!6.
Pregedintele de qedinld supune spre aprobare proiectele ordinei de zi a qedinfei:

ORDINE

DE

ZI

. Aprobarea ordinii de zi a gedinlei ordinare din data de 29.03 .2017
2. Aprobarea procesului verbal al qedinlei extraordinare din data de
1

.

06.03.20t7.
3. Proiect de hotdr6re privind aprobarea Regulamentului privind procedura de
eliberare a AcorduluilAutorizaliei de func{ionare, Autorizarea gi Func}ionarea
unitdlilor comerciale in municipiul Beiuq, conform Anexei.
4. Proiect de hotdrdre privind aprobarea modificdrii H.CL. nr. 45116.09.2016
privind aprobarea numirii pentru anul Scolar 2016-2017 a reprezenta{ilor
Consiliului Local al municipiului Beiu$ ca membri tn Consiliile de Administralie ale
unitdlilor din tnvdydmdntul preuniversitar de stat din municipiul BeiuS, in sensul
reducerii numdrului de reprezentan[i ai Consiliului Local al municipiului Beiuq ca
membri in Consiliul de Administralie al Colegiului Tehnic "Ioan Ciordag" Beiuq, de

1adou5perSoane1aopersoan6,qinumireadl,ld-na.--repreZentantal
Consiliului Local al municipiului Beiug ca membru in Consiliul de Administra{ie al
Colegiului Tehnic "Ioan Ciordaq" Beiuq pentru anul qcolar 201612017.
5. Proiect de hot6r6re privind aprobarea ddrii in administrarea Spitalului
Municipal "Episcop Nicolae Popovici" Beiug a clddirilor - Stalionar I gi II - in care iqi
desfrqoard activitatea unitatea sanitard de interes local menlionatd, situate in
municipiul Beiuq, str" Romdnd, nr" 7 qi strada Garofilei nr. 14, clddirile fiind inscrise
in C.F" nr. 103486 Beiuq, numdr cadastral 103486, C.F. nr. 102002 Beiuq, numir
cadastral 102002 qi C.F. nr. 100866 Beiuq, num6r cadastral 100866, aflate in
proprietatea publicd a municipiului Beuq, in administarea Consiliului Local al
municipiului Beiuq, aflate in posesia qi folosinla faptici a unitdlii sanitare, pe o
perioadd de
ani, conform Anexei in care sunt prezentate detaliat cl6dirile care
vor fi date in administrare.
6. Proiect de hotdrdre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal intocmit de
S.C. TEHNOPROIECT S.R.L. - arh. SZASZ PAUL, pentru construire imobil P+1E,
cu destafiap de spaliu comercial pe terenul cu nr. cad. 103430 qi nr. cad. 103431,
situat in municipiul Beiuq, str. Romdnd, nr. 4,jud. Bihor, beneficiar Solomie Silviu
Andrei.

7. Proiect de

hotdrdre privind..anlola1ea bugetului local,

ar activitdlilor
finanfate din venituri proprii qi subvenlii gi
al fondurilor externe nerambursabile, pe
anul 2017.
8' Proiectd-elotdrdre privind aprobarea utilizdrii
excedentului bugetului local
inregistrat la 31 '12'2016, respectiv aprobarea
virdrilor din secliunea de func{ionare in
secfiunea de dezvoltare.

9'

Proiect de hotdr6re privind aprobarea acorddrii
din bugetul local al
municipiului Beiuq a unei burse ie performanf[
in cuantum de 7000 lei pentru elevul
Nakajima Tamio - vesa pentru anul gcolar 201612017
prin intermediul Liceului
Vocalional peedagogic,,Nicolae Bolcag,;

l0' Proiect

Beiuq.
de hotirdre privind aprobarea actualizdrii
Regulamentului de ordine

interioara al aparatului de specialitate al Primarului
municipiului Beiug, pentru
funcfionarii publici gi pentru personalul contractual,
conform anexelor.
I 1' Proiect. de hotirdre privind aprobarea actu
alizdrii Regulamentului intem
privind procesul de identifi
u necesiielilor de instruire qi rprog.amului anual
de
perfecfionare a personalului"uri
din cadrul insiituliei, pentru funcfionari publici qi pentru
personalul contractual, conform anexei. '
12' Proie"J d: hotdrdre privind aprobarea demardrii
procedurilor in vederea

ca furnizor de servicii siciale la nivelul municipiului Beiuq,
a
compartimentului
acreditdrii

autoritate tutelara gi asistenld sociala din cadrul aparatului
de
primarului
specialitate al
municipiului Beiuq. '
13' Proiect de hotrrdre privind imputernicirea Primdriei
municipiului Beiug sI
intreprindi demersurile legale necesare in vederea racorddrii
municipiul Beiug

refeaua de gaznatural (metan).

14' Proiect de hotdrdre privind modificarea hotdrarii
consiliului local
2rl3l'01'2017

anl

la

nr.

privind aprobarea trasmiterii infolosinld gratuitd, pe
o perioadd de 5
cdtre S)CIETATEA DE DISTRIBUTIE A EMRGIEI ELECTSICE

TRA]\TSILVANIA_NORD S.A.
PTiN SUCURSALA

DE DISTRTBUTIE A ENERGIEI
ELECTRICE )RADEA - in calitate de operator de
distribulie concesionar, prin
semnqrel unui contract de comodat, a unor octive
fixe (capacitdfi energetice) din
investilia Relea electricd de iluminat public joasd
tensiuni - strdzile I Decembrie
ai
l9l8' viile Cermai, George Topdrcianu, vatsiie
Alecsandri, George Barifiu, Lucian
Blaga' octavian Goga, Ion Creangd, Liliacului pi
Nicoloe Tonitza gi aprobarea
constituirii dreptului de uz 5i a dreptului de servitute
la capacitdlile transferate, ctt
titlu gratuit, pe toatd durata contractului de comodat,
tn favoarea souin{yt on
DISTKIBWTE A ENERGIEI ELECTNCE TRANSILVANIA
N7RD S.A. pTin
SUCURSALA DE DISTNBUTIE A ENERGIEI
ELECTNCE ORADEA, activele fixe
fiind amplasate pe domeniul public al municipiului Beiug, in sensul modificirii
duratei de la 5 la _- ani.
15' Proiect d^e hotdrdre privind aprobarea Planului
de investilii gi dotdri al SC
Compania de Apa oradea SA - Sucurrulu Beiuq pe
anul 2or7,pentru serviciul de apd
gi canalizare in municipiul Beug.
16. Diverse
l ' Raportul Primarului municipiului Beiug privind
starea economicd,
sociald qi de mediu a U.A.T. Beiug pentru perioada
lo.oa.zol6-31.12.2016, potrivit
art' 63 alin. 3 lit. a din Legea administraliei publice locale
nr.2l5l2ool.

2. Adresa nr.976/01.02.2017 depusd de dl. Buddu Lucian viorel.
Se supune la

vot ordinea de zi.
Pregedintele de gedin!6 supune spre aprobare ordi nea de zi
in forma propus6
care se voteazd. in unanimitate adoptandu-se hotdrare.
La punctul 2 al ordinii de zi se solicitd aprobarea procesului verbal al al
qedin(ei extraordinare din data de 6.03.2017.
Pregedintele de gedinfd cere avizul comisiilor de specialitate
ale Consiliului
local care dau aviz favorabil.
Se supune la vot gi se vote azdin unanimitate adoptdndu-se
hotdr6re.
La ounctul 3 al ordinii de zi domnul Primar prezintd proiectul de hotdrare

privind aprobarea Regulamentului privind fror"duri de eliberare
Acordului/Autorizaliei
de funclionare, Autorizarea

qi

a

Funclionarea unitd{ilor

comerciale tn municipiul BeiuS, conform Anexei.
Avdnd tn vedere prevederile art.5-7 din Ordonanla Guvernului 99/2000/R
privind comercializarea produselor si serviciilor de piald aprobatd
prin Legea
650/2002 cu modificdrile gi aprobdrile ulterioare,
Ei a Hotdrdrii Guvernului
3i3/2003 pentru aprobarea Normelor Metodologice dL aphcare a
O.G. gg/2000,
Avdnd in vedere prevederile art. 475 din Legea nr.227/2015 privind
codul fiscal,

Avand tn vedere prevederile Legii t2/tggl/MA privind protejarea popula[iei
tmpotriva unor activitdlii comerciale ilicite
Ei a Ordonanlli Guvernului 2/2001
modificatd qi completatd privind regimul juridic al contravenliilor,
lindnd cont de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnicd
legislativd pentru elaborarea actelor normative, repiblicatd, cu modificdrile
,si

c

ompl et dr il e ult er ioar e,

in temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit.b si d, alin.(4)

lit.e precum si
litera
apct.7,
ale
art.45 alin. (l), precum si ale art. lts alin.
1lin.(6),
ut. b) din
Legea administraliei publice locale nr. ZTS|ZOO\, republicatd, cu $
modificdrile sr
c

ompl et dr il e ult er ioare,

Desfiqurarea activitd{ilor economice pe teritoriul municipiului Beius de
cdtre
agenlii economici, persoane fizice sau juridice, tn spa{ii propii"tote privatd
sau de
stat se vafoce tn baza Autorizaliei de Funclionare eliberatd d; primdria
municipiului

Beius

.

Autorizalio de funcyionore va.fi solicitatd de cd,tre agentul economic pentru
fiecare punct de lucru unde desfisoard activitate anticipat des/dsurdrii oricdror

activitd{i comerciale.
Nu este necesard obyinerea autorizaliei de
funclionare tn urmdtoarele situalii;
- pentru sediul agentului economic unde se des/dsoard exclusiv activitate
de birou
ft'd a implica accesul publicului si nu este decliratd activitate la Oficiul Registrului
Comerlului;
- pentru punctele de lucru a persoanelor juridice cu scop nelucrativ (asocialii,
funda{ii etc.) decdt tn situalia tn care la pinctul de lucru respectiv se deffisoard
activitate de
comerl sau este implicat accesul publicului ;
- pentru cabinetele medicale, cabinetele medicale veterinare, cabinetele
avocaliale,
sediile notarilor publici, a executorilor judecdtoresti, a lichidatorilor judiciari,
a

experlilor contab-ili si a altor forme de organizare legald care
funclioneazd tn baza
unor legii speciale.
Eliberarea autorizaliei de funclionare se va
face tn baza cererilor Si o
documentaliei tntocmite de cdtre agenlii economici care desfisoard
activitdli

comerciale.
Taxa pentru eliberarea acordului/autorizaliei de
funclionare este prevdzutd tn

Hotdrdrea Consiliului local

al

Municipiului Beius care stobilesie nivelurile

impozitelor Si taxelor locale in municipiul Beius.
Se cere avizul comisiilor de specialitate care acordd aviz
favorabil"
Se supune la vot Si se voteazd in unanimitate, adoptdndu-se
hotdrare.

Lq ounctul 4 al ordinii de zi domnul Primar prezintd proiectul de hotdrare
privind aprobarea Planului de investilii si dotdri at Si Co*poila de Apd
Oradea SA
- Sucursala Beiuq pe anul 2017, pentru serviciul de apd canalizari
si

BeuS.

t, municipiul

Avand in vedere Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Aparegio
aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr.38/30.06.2010 si Hotararea
Consiliului
Local nr" 58/22.06.2009 de aprobare a gestiunii serviciului si Contractului
de
delegare a gestiunii serviciului dispozitii generale si adresa cu nltmqrul
2778 din
24'03'2017 venite din partea SC Compania-de Apa Oradea SA privind propunerile
planului de investitii si dotari aferente anului 2017.
In temeiul art.l7,l8,alin.2, art.2l,24 si 4l alin"l din Legea nr.24l/2006
privind serviciile de alimentare cu apa si canalizare , se propune ;
Aprobarea planului de investitii si dotari - al SC Compania de Apa Oradea
SA
- sucursala Beius pe anul 2017, pentru serviciul de apa si canalizire municipiut
Beius, conform anexei care face parte integrantd dii prezentul, cu urmatoarele
op{iuni:
Y pentru pozitio I din planul de investitii pentru anul 2017 obiectiv Extindere
si modernizarea infrastructuri de apa si apa uzata in judetul Bihor - F.
Coziune, autoritatea publica locala nu a olocat tn bugei su*a de 440,0
mii
lei.

D sumele aferente pozitiitor 4,5,6 din planul de investitii , tn valoare de 35,0
mii lei, propunem sd fie utilizate pentru extinderea retelelor de captare a

apelor pluvial provenite din precipitatii pe strazile din Municipiul Beius
unde
nu existd retele.
Se s olicitd pdrearea cons ilierilor.
Domnul consilier Ispas Dan Mugurel aratd cd apa potabild din municipiul
Beius conline mult calciu care se
,depune pe filtrele ipaiatelor de uz casni", p"
schimbdtoarele de cdldurd, pefiltrele
de la chtuieta.Soliitta in acest sens un punct de
vedere oficial din partea Companiei de Apd in ce privesste calitatea
apei pe care o
bea cetdlenii municipiului BeiuS.
Doamna consilier Teaha Mihaiela Monica precizeazd cd tn urma unor analize
s-a ardtat cd apa de bdut de la robinet este mineralizatd corespunzdtor
si beneficd
organismului; duritata apei nu corespunde.
$i doamna consilier popa Dorina este de aceeasi pdrere.
Domnul consilier Buie Iosif ridicd problema opit pluuiale care se va tncasa
tncepand cu I martie 2017 de la populalia^municipiului.

Domnul Maneo lon - director al Companiei de Apd
SA sucursala Beius,
precizeazd cd din buletinele de analizdfacute
sdptdmanal pLntu apa potabild reiese
cd apa potabild se tncadreazd tn standardele aprobate
di legislayia fn vigoare,. apa
es

te monitorizatd constant.

Domnul consilier Roman Dan Gheorghe precizeazd
cd duritatea apei este
mare dar se incadreazd tn normele legale.
Domnul consilier Szigeti Cosmin amiteste si de o adresd
a SC Trangex SA
depusd_la comp_ania de Apd prin care se recramd
duritatea apei.
Domnul Viceprimar Ddescu ovidiu Constantin preciziazd
de asemenea cd apa
este monitorizatd periodic.Propune sd se
facd analizi apeila un laborator neofiru, iar
rezultatele analizelor vor
fi /dcute public oficial; este convins cd rezultatele vor fi
mult sub limita admisd.
Domnul Primar aratd cd a fost ridicqtd la Compania d
Apd oradea problema
duritd{ii apei; nu este afectatd sindtatea populaliei,. se va ,"rilro
problema de a nu
se maiface

^

?

depuneri la apa caldd;
l"t ,1 cere pdrerea comisiilor de specialitate ale Consililui local care dau acord

JAvOrADtt.
Se supune

la vot proiectul de hotdrdre care se voteazd cu 13 voturi pentru
si
trei voturi impotrivd a domnilor consilieri Ispas Dan Mugurel,
Roman Dan Gheorghe

Si Szigeti Cosmin,

adoptdndu-se hotdrdre.

La ounctul 5 al ordinii de zi domnul Primar prezintd proiectul
de hotdrdre
privind aprobarea modificdrii H.CL. nr. 45/16.0g.2i)16 privid

aprobarea numirii
pentru anul scolar 2016-2017 a reprezentalilor Constltitui
tocil ol municipiului
Beius ca membri tn Consiliile de Adminiitrasie ale unitdlilor
din tnvdydmdntul
preuniversitar de stot din municipiul Beius, tn sensul
reducerii numdrului de
reprezentanli ai Consiliului Local al municipiului Beiu$
ca membri in Consiliul de
Administra{ie al Colegiului Tehnic "Ioan Ciordas" Beitts,
de la doudpersoane la o
persoand, rsi numirea dl./d-no.
-reprezentqnt al Consiliului Local al
municipiului Beius ca membru tn Consilil di ,ldministralie
al Colegiului rehnic
"Ioan CiordaS" BeiuS pentru anul
2016/2017.
Scolar
Acestd modificare a H.C.L. nr. 45/16.09.2016 se impune
ca urmare a
apariliei Ordinului Ministerului Educaliei Nalionale nr. 3160n1.02.2017
pentru
modificarea si completarea Metodologiei - ,idru de organizare
si funclionqre a
consiliului de administralie din unitdltle ae fuvdldmdnt priuniversitar,
aprobatd prin
ordinul ministrului educaliei nalionale nr. 4.61i/2014, Lare la pct.
2 aratd cd;
" La articolul 4 alineatul (l), dupd litera b) se iitroduce
o noud literd,
litera bl), cu urmdtorul cuprins;
bl) tn cazul unitdlilor de invdldmant core scolarizeazd in invdldmdntul
profesional si tehnic, inclusiv tn tnvdidmantul postliceol,
si al cdror consiliu de
administralie este format din 9 membri, 4 diitre aceStia
sunt cadre didactice,
primarul squ un reprezentant al primarului, un reprezentant
,
al pdrinlilor si 2
reprezentanli ai operatorilor economici parteneri; tn situayia
in care sunt mai mulyi
operatori economici parteneri, acestia isi desemneazd reprezentanlii
in consiliu sau
pot forma Lm consiliu reprezentativ care sd desemneze
reprezentanlii pe locurile
alocate operatorilor economici. Directorul unitdlii de invdldmdnt
este membru de
drept al consiliului de administralie din cota afere'ntd cadrelor
didactice din
unitate.,,

in

baza art.7 alin. t lit. b) din Ordinul nr.4619/2014 pentru aprobarea
Metodologiei - cadru de organizare si
funclionore a consiliului di adminiitrayie din
unitd{ile de tnvdYdmdnt preuniversitar, reprezentanlii consiliului local sunt
desemna{i
de acestq".
Avdnd tn vedere Adresa nr. 5t/23.02.2017 tnregistratd la sediul instituliei
noastre sub nr. 1677/23.02.2017, emisd de Colegiul Tehiic
,,Ioon CiordaS" Beiory,
Se solicitd modificarea H.CL. nr. 45/16.09.2016 .
Pentru alegerea unei personqe in Consiliul de Administra{ie al Colegiului
Tehnic "foon Ciordas" Beius pentru anul scolar 2016/2017 se urmeazd procedura
votului secret,

Domnul consilier Maior Calin propune pe doamna Monenciu Rodica ca
reprezentant al Consiliului Local BeiuS sd
facd din Consiliut de Administra{ie al
colegiului Tehnic "Ioan ciordas" Beius pentru anul scolar 2016/2017.
Doamna Popa Dorina prezintd procesul verbal al comisiei de validare se
Si
constatd cd din I6 voturi exprimate, I5 voturi sunt pentru doamna Monenciu Rodica

Si un vot este nul.Doamna Consilier Monenciu Rodica s-a ablinut de la vot.
Se cere avizul comisiilor de specialitate care acordd aviz
favorabil.
Se supune la vot Si se voteazd tn unanimitate, adoptdndu-se hotdrdre.

La ounctul 6 al ordinli de zi domnul Primar prezintd proiectul de hotdrdre
privind aprobarea ddrii tn administrarea Spitalului Municipal "Episcop Nicolae
Popovici" Beius a clddirilor - Stayionar I si II - tn care
4i aeslasiard activitateq
unitatea sanitard de interes locql menlionatd, situate tn municipiul BeiuS, str.
Romdnd, nr. 7 Si strada Garofilei nr. 14, clddirilefiind tnscrise tn C.F. nr. 1034g6
BeiuS, numdr cadastral 103486, C.F. nr. 102002 BeiuS, numdr cadastral 102002
Si
C.F. nr. 100866 BeiuS, numdr cadastral 100866, aflate fn proprietatea publicd a

municipiului Beus, tn administarea Consiliului Local al municipiului Beiui, a/late in
posesia si folosinla fapticd a unitdlii sanitare, pe o perioadd d;
ani, ionform
_
Anexei in care sunt prezentate detaliat clddirile care vor date in administrare.
fi
Avdnd tn vedere Hotdrdrea Consiliului Local BeiuS nr.7 din 28.02.2005
privind darea in administrare a cladirilor stationar I si II din incinta Spitalului
Municipal Episcop ltlicolae Popovici Beius Si decizia Camerei de Conturi Bihor nr.4g
din 05.11.2015 - prin care s-a decis tntocmirea contractului de admistrare si a
protocolului de predare primire a bunurilor din domeniul public al municipiului
Beius cQre sunt administrate de Spitalul Municipal "Epiicop Nicolae popovici
BeittS", biroul Investitii si Amenaiarea Teritoriutii pune la iisporitia Consiliului
Local al Municipiului Beius urmatoarele documente care vor sta la baza tncheierii
contractului de administrare si a protocolului de predare primire:
Y Sationur I - strada Romand nr. 7
"/ito mijlocului fix
- extras de carte funciard
- plan de amplasament si delimitare a imobiliului
- lista inventar 2016
- extras - inventarul bunurilor domeniului public al Municipiului Beius
aprobat prin HCL B l/28. t t .2016
Y Sutionar II - strudu Garofitei nr.l4
- -fit, mijlocului
fix

- extras de carte funciard
- plan de amplasament si delimitare a imobiliului
- lista inventar 2016
- extras - inventarul bunurilor domeniului public al
Municipiului Beius
aprobat prin HCL 8l/25.t 1.2016

La Sationarul I Spitalul Municipal Beius - valoare inventor este de
10.836.827,04 lei
La Stationalul II Spitalul Municipal Beius - valoare inventar este de

5.240.042,94 lei

conform att'l at ordonanbi nr. 70/2002 privind administrarea
unitdplor sanitare
publice i de int7.re.s iudelean
$'local , actualiza'td :,(1) Terenurile g ctddirile in care ig
desfdgard activitatea unitd\te sanitare pubtice de inie'res judelean g
local, denumite in
continuare unitafr sanitare publice, sunt parte integrantd a
domeniutui pubtic at judelelor,
comunelor, oraglor gi municipiilor g se dau in adiinistrarea
unitaftor sanitare pubtice prin
hotdrdre a consiliuluiiudelean , consiliul General at
uunticipiiiuiiuiur"gi sau a consiliupi
local , dupa caz, in condilite legii.,,
lmobilele - terenuri gi construcfi in care i$ desfdgard
activitatea spitatul Municipat
"Episcop Nicolae Popovici" Beiug suntin pr""# g
inTotosinp taptica a unitayi sanitare
Dreptul de administrare este un drept real principal corespunzdtor
dreptutui de
proprietate publicd, constituit prin hotdrare a guvernuluri,
a cons'iliutui judelean sau a
consiliului local (art"867 alin (1) NCc) in faioarea regiilor autonome,
a autoritdtitor
administrafiei publice centrale si tocate a altor institufii publice
,
aL ilt"r", ,irii;rt ,
iudelean ori local .(art.868 atin itl NCc) $ care conferd titutarutui sdu aptitudinea de a
folosi 5i dispune de bunul dat in admintistrare in condifite
stabilite de tege g, dacd este
cazul, de actul de constituire (art.g6g atin (2) NCC).
Dreptul de administrare este regie'mentai, in principat de art.
136 atin. (4) din
Constitufre, art. 12. atin. (4) din Legea 213/1gga, art. 123
ii, Lrg"r
v-- -21s/2001 g art. 861
alin. (3), art. 8OG g aft.g67-g70 NCC
in afard de alin. (1) at art.867 NcC , in ceea ce privege constituirea
dreptutui de
administrare intereseazd I art. 123 atin. (1) din Legea nr.21s/2001,
potrivit cdruia
consiliile locale $ consitiite iudelene hotdrdsc ca bunurite
ce aparfn domeniului pub1c sau
privat , de interes
..local sau iudelean , dupd caz sd fie date in administrarea regii6r
autonome siinstitufilor publice .
Titularii dreptului de administrare pot fi regiite autonome (constituite
potrivit Legii nr.
15/1990 5i reorganizate prin o.G. 1sng% plirira unele
maisuri pentru restructurarea
regiilor autonome i o.U.G. nr. 3ongg7 pivind reorganizare
regiilor autonome), autoritafle
administrafei publice centrale sau locale (minisiere, agenfii guvernamentale,
consilii
iudebne sau locale, seruicii deconcentrate ale administra-gei etcj g institufite pubtice de
intgres- nafonal, iudelean ori local (institufii de
invdfimilnt , din'domeniul sdndtdfii, al
culturii,^al ordinii gi siguranlei pubtice etc.)
ln rapotturile iuidice de drept privat, dreptul de administrare
are aceleagi caractere
specifice ca $ dreptul de proprietate publica: es'te inalienabit g
insesizatbit.
Potrivit alin. (2) at art. 868 NCC, titutarut dreptului de administrare
are fotosinb si
dispozifa bunului asupra cdruia poaftd acesf drept. Titularul se
bucurdirra, i';;;';;;;r;,
gr,de.pg.rogativa posesier. Aceste prerogative (airibute)
au o configurafe aparte, specificd
dreptu lui de admin istrare.
Posesra este expresia iuridica a stdpdnirii bunului in catitate
de titutar at dreptului de
administrare gi nu a apropierii, de care se bucurd doar titularul proprietdfi
pubtice.
Folosinb esfe cel mai complex g mai important atribut at dreptuiui de
administrare ,
deoarece conferd titutarului aptitudinea de a utiliza bunul (jus utendi),
dar $ pe cea de a-i
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culege fructele (ius fruendi), atat pe cele naturale.
sau industriale, c6t gi pe cele civile,
deoarece bunul dat in adiinistrare poate fi inchiriat, potrivit
ri.'tqlo din Legea nr.
213/1998' Articotul 14 atin. (4 di; bge privede
expres ia titularul dreptutui de
administrare poate inchiria bunul, inchirieie
care se poate face numai prin licitafie pubficd
Qrt, ts din Legea 213/1gg1), iar aft. 16 atin. Qj arata cum se repartizeazd chiria intre
titularul dreptutui de administrare
$ cel al dreptului de proprietate : o cotd de 20-s0 %
revine celui dintdi, potivit hotdrdrii guvernului
sau consiliutuijudelean ori local prin care s-

a aprobat inchirierea.

Dreptul de administrare inceteazd odatd cu incetarea
dreptutui de proprietate
publicd sau prin actul de revocare emis in condifile
legii, dacd inteiesut pubtic o impune,
,
de organul care l-a constituit.
Dreptul de administrare nu este perpetuu, ca.dreptut
de proprietate pubticd , pe care
se intemeiazd, astfet incdt e/ esfe
stiigerii (sau incetdrii), care se realizeazd ,
potrivit art' 869 Ncc, in doud cazuri:"rpr"
atunci caha inceteazd insui dreptul de proprietate
publica gi atunci c6nd autoritatea care l-a constituit
it ,"iiii .
organul care a constituit dreptut de administrare, ca reprezentant
at titutarului
proprietafii publice (adica guvernul, consiliile judelene
sau
cele
locale),
pot sd il revoce,
printr-un act administrativ, de drept public,'simetric.
Actul de revocare va fi emis in
condilile legii (deci cu respectarea comp_etenfei de a-l
emite g de a formelor prevdzute de
lege) dacd interesul pubiic o impune.'sintagma,,interes public,,poate
acoperi o gamd
largd de situali de fapt care sd impund ,riorrr"" dreptului
de
administrare, cum ar fi
necesitatea transferului unui bun p'roprietate pubtica
din administrarea unui subiect de
drept in administrarea altuia, care are nevoie de et ge
exeijiu in cazut restructurdrii
activitdfii unei autoritdfr pubtice cu consecinp transferului
unei pdr! din competenlele
acesteia cdtre altd institu.tie publicj); dar siiuatiile de fapt pot
fi legate g de conduita
necorespunzdtoare a titularului dreptului de administrare,
care nu igi exercitdacesf drept in
mod corespunzdtor sau chiar pune in pericot esistenp
iripiuluT d-i proprietate publicd.
Revocarea poate fi fdcutd in mod unilateral ferd
acordul titutarutui dreptului de
,
administrare, dar nu in mod arbitrar, ci trebuie intemeiatd pe
ne$ssifsfsa satisfacerii
interesului public care o cere.
Prin Hotdrdrea consitiului Loc.al al municipiului Beiug nr.
7/2g.o2.zoos s-a aprobat
darea in administrare a clddiritor stalionarutui t gi'tl iin iltcinia
spiatiiui
Municipal ,,Episcop
Nicolae Popovici" Beiug. La aft. 2 se ardta ci r-a
fi lusd t" iniiiiiire de cdtre organut
executiv - Primdria municipiului Beiug care
asigura indeptinirea ioriatitalitor legate.
in reatitate aceastd Hotdrare nu a -va
fost pisa in executare, adicd nu a fost incheiat
contractul de administrare gi nici Protocotut ie preaare-primire
rilri u.n.T. Beiug - prin
Primdria municipiului Beiug
$i spitatu.t uunicipii"Epitro.p Nicotae popovici,, Beiug.
\aimult, prin Procesul verbal de constatare nr. ggoffie.to.zfu s, curtea de conturi
a Romdniei ' camera de Conturi Bihor, precizeaza faptutcd
se recomandd intocmirea
contractului de adminiltrgre gi a protocotitui de predare-primire
a bunurilor din domeniul
public al municipiutui Beiug Care'sunt administrai"
a,
Spitalul Municipal ,,Episcop Nicolae
PopoviT Beiug gi gviden{ierea acestora in conformitate cu prevederile
legate.
Potrivit H'C'L' nr. 34/22.0-6.2010 s-a aptrobat'transferarea
managementului
asisfenfei medicale de la Spitalut ,,Episcop Nicolae'iopoviciu"
Beiug cdtre Consiliut local al
municipiului Beiug. Aceastd Hotdrdre aiost aprobatain
baza o.u.'G. nr. 162/200g privind
transferul ansamblut,ui.ag
gi
exercitate
de Ministerut silndtdlii publice
.at|lulii .competenye
cdtre autoritd{ile administraYiei
piolice iocale gi in baza preveaerii H.G. nr. s2g/2010
pentru aprobarea. menlinerii managementilui asisten{ei
*"dir"t" la
autoritdtile
'irrj"riiliiiL,
administraliei publice locale care au dbsfdograt faze - pilot, precry
g,i,
sanitare publice cu paturi pentru care se men{ine managementul
asistenlei medicale la
autoritd{ile administrapiei publice locale gi la brimdria tiunicipiului
B;ucuregtigi a Lisfei
unitd{ilor sanitare publlce cu paturi peniru rr." ," transferd
*rnig"rentul asisfenfei
medicale cdtre autoritd{ile administia{iei pubtice tocate gi
cdtre pi;';;;;'";,trriJiiirr}r,
Bucuregti.

Luand in
.9o1sid9rare Rapoftul nr. 2704/23.03.2017 intocmit de Biroul lnvestitii gi
Ame n aj are a Te ritori u I u i,
Avdnd in vedere toate cele mai sus ardtate se soticitd urmdtoarele:
Aprobarea darii in administrarea Spitalului Municipal "Episcop Nicolae popovici,,
-Beiug a1.clddirilorStalionar tgi lt -in care'igi desfdgoard'activitatea unitatea sanitard de
interes local menlionatd, situate in municipiui q9iyS,-str. Rom6nd, nr. gi
7
strada Garofi{ei
nr' 14, clddirile fiind inscrise in C.F. nr. 103486 Beiug, numdr cadastrai 103486, C.F. nr.
10.2002 Beiug, numdr cadastral 1o2oo2 gi C.F. nr. tOriao| Beiug,
ni*ia, cadastral 100g66,
aflate in proprietatea pubticd a municipiului Beug, in adminltarea Consiliului Locat
at
municipiului Beiug, aflate in posesra gi folosin{a faptica a unitd,tii sanitare, pe o perioadd
de
10 ani, conform Anexei in care sunt prezentate detaliat ctddirite care vor fi date in
administrare.

Pentru acesf punct se cere avizul comisiilor de specialitate care acordd aviz
favorabil Si se voteazd tn unanimitate.
2. Aprobarea modelului contractutui de dare in administrare cdtre Spitatul
Municipat
"Episcop Nicolae Popoylci" Beiug a ctadiritor - Sta{ionar t gi il i;
care igi desfdgo'ard
activitatea unitatea sanitard de interes local men,tionatd, siiuate in municip'iul Beiug,
str.
Romflnd, nr.7 9i sfrada Garofitei nr. 14, clddirite fiind inscrise in C.F. nr. 1034g6
b,eiug,
numdr cadastral 103486, C.F.'nr.-1O2OO2 Beiug, numdr cadastral 1O2OO2 gi C.F. nr.
!00896 Beiug, numdr cadastral 100866, aflate in ptroprietatea publicd a municipiutui Beug,
in administarea Consitiului Locat al municipiutui Bleiu1, aflate in posesia gi fotosin{a faptica
a unitdlii sanitare, pe o perioada de 10 ani, conform Anexeiin care sunt prezentaie
ae,tatiat
cladirile care vor fi date in administrare.
Pentru acesf punct se cere avizul comisiilor de specialitate care acordd aviz
favorabil Si se voteazd cu 14 voturi pentru, un vot tmpotrivd a doamnei consilier
Teaha Mihaiela Monica Si un vot ablinere a doamnei coisilier Popa Dorina.
3. Predarea-primirea se va efectua in baza unui pRorocot DE ?REDAREPRIMIRE intre Municipiul Beiug gi Spitatut Municipal"Episcop Nicotae popovici" Beiug.
Pentru acesf punct se cere avizul comisiilor de specialitate care acordd aviz
fovorabil Si se voteqzd cu 15 voturi pentru Si o ab1in"i" o doamnei consilier popa
Dorina.
4. Pe data adoptdrii prezentei se revocd H.C.L. nr. 7/28.02.2005 privind darea in
administrare a clddirilor stationarutui I gi ll din incinta Spitatutui Municipat ';Episcop
Nicolae
Popovici" Beiug.
Pentru acesf punct se cere avizul comisiilor de specialitate care acordd aviz
favorabil Si se voteazd tn unanimitate.
Se supune la vot proiectul de hotdrare tn
formo propusd Si se voteazd cu 14
voturi pentru Si doud ablineri din partea doqmnelor consilier Teaia Mihaiela Monica
Si Popa Dorina, adoptdndu-se hotdrdre.
Se cere avizul comisiilor de specialitate cqre qcordd aviz
favorabil.
Se supune la vot Si se voteazd tn unanimitate, adoptdndu-se hotdrdre.

Lq punctul 7 al ordinii de zi domnul primar prezintd proiectul de hotdrdre
privind aprobarea Planului (Jrbanistic Zonal tntocmit de S.C. TEHNO\ROIECT
,S.R.Z. - arh. SZASZ PAUL, pentru construire imobil P+18 cu desta{iap
de spaliu
comercial pe terenul cu nr. cad. 103430 Si nr. cad. t03431, situat tn muniiipiul
Beius, str. Romdnd, nr. 4, jud. Bihor, beneficiar solomie silviu Andrei.
Afost depusd o cerere cu nr. 2tt9 din 08.03.2017 a numitului Solomie Silviu
Andrei proprietar al terenurilor cu nr. cad 103430 inscris in CF 103430 tn suprafald
de 183 mp sinr. cad 103431 tnscris tnCF 103431 tnsuprafaydde 195 *p. irtui".tn

str' Romdnd, nr. 4, prin care solicitd aprobarea unui Plan (Jrbanistic
Zonal
vedereo construirii unui imobil p+ IE avaidfuncliunea
de spaliu comercial,
Avdnd tn vedere Avizul de oportunitati
nr. din 9.09.20.

tn

)
fovorabil
6 emis de
catre Arhitectul sef al Primdriei Municipiului Beius, Avizul
favorabil cu nr.
28/U/16'02'2017 a Ministerului Culturii siidentitalii Nalionale
-Direclia Judeleand
pentru Culturd Bihor, Decizia nr" 777 din 18.11.2016'a Agentiei
pentru protectia
Mediului Bihor, acordul vecinilor- d-na Zaha Dorina, ti
forma autentificatd la
Itlotarul Public, Raportul Arhitectului Sef cu privire la informarea
si consultarea
publicului privind Planul Urbanistic Zonal tn cauzd, ,i prrpun,
comisiilor de
specialitate si Consiliului local Beius sd aprobe Planul Urbaiistic
Zonal, intocmit de
TEHN2PR2IECT SRL - arh, SZASZ pAUt, pentru construire
imobil p+lE cu
destinalia de spatiu comercial pe terenul cu nr. iad 103430
si nr. cad. 103431 situat
in municipiul Beius, str. Romana, nr. 4, beneficiar solomie
silviu Andrei.
Se cere pdrerea comisiilor de speciaiitate ale Consililui local
care dau acord
favorabil.
Se supune la vot proiectul de hotdrdre care se voteazd tn unanimitate,
adoptdndu-s

e hotdrdre.

Lq ounctul

I

al ordinei de zi doamna ec.Fdrcu{ Nicoleta prezintd proiectul de
hotdrdre privind aprobarea bugetului local, al activitdlilor
finanlate din venituri
proprii si subvenlii Si alfondurilor externe nerambursabile, p" anrl
2017.
Proiectul bugetului general de venituri si cheltuieli pe anul )olr afost
intocmit in
baza Legii bugetului de stat pe anul 2017 nr.6/201i, a legiifinante-lor
publice locale
nr.273/2006.

Legea bugetara anuala stabileste structura veniturilor si destinatia
cheltuielilor bugetelor locale, regimul acestora, precum si responsabilitatea
institutiilor publice implicate in procesul de executie al acestora,iar Legea

nr'273/2006 privind finantele publice locale stabileste principiile,cadrul
genJral
privind procedurile privind formarea,administrqrea,ingaiirea si utilizarea
fondurilor publice locale, precum si responsabilitatile administratiei publice locale.
Avand in vedere:
. adresa AJP Bihor nr.BHG STZ nr.279\/2017,
o notele de fundamentare privind propunerile de buget pe anul 20lZ din partea

serviciilor

o
o

si

compartimentelor de specialitate

din cadrul primariei
Municipiului Beius
Adresele unitatilor de invatamant din subordinea Primariei Municipiului
Beius
nr. l 24l4/ 1 2. 1 2.2016, 100/09.03.2017,2045/06.03.2017,441/06.03.2017,440/0
6.03,20 I 7, r 84/29.02.2017, t g 5/2g.02.2017,406/20.03.20 r 7

Hotarareq nr.3l/2017 pentru modificarea HGR nr.72/2013 privind

aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului siandard
per elev/prescolar si stabilirea finantarii de baza a unitatilor de invatamant
preuniversitar de stat, cere se asigura de la bugetul de stat, din sume
defalcate din TVA prin bugetele locale, pe bazi costului standard per

o

elev/prescolar
OUG26/2012 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice si
intarirea disciplinei financiare si de modificare si completare a unor acte
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normative
t Ordonanta 29/2013 privind reglementarea unor masuri bugetare
o OUG 103/2013 privind salarizarea personalului platit dinfonduri publice in
anul 20I4, precum si alte masuri in domentul chiltuielilor publice
o Legea educatiei nationale nr.l/201 I ctl modificarili si completarile
ulterioare
o Legea nr.273/2006 privindfinantele pubrice rocare
o HCL 142/2014 pLmodificarea HCL nr.89/2014, prin care se aproba
sustinerea financiara din bugetul local pe o perioada de S ani
dupa
proiectului
eu
vreau safiu printer elevii buni din Beiuq
finalizarea
Si

In

si art.Z5 din Legea nr.2l5/2001 legea
administratiei publice locale republicata se propune aprobarea bugetului
generi al
Municipiului Beius pe anul 2017 format din:
a)bugetul locol,.
b)bugetul institutiilor publice si activitatilor
finantate din venituri proprii si
subventii
c) bugetul finantarilor externe neramburs abile
BUGETUL LOCAL
temeiul prevederilor art.36

t Str"rt"ro r""it",
Veniturile bugetului local (faro execedentul inregistrat la 31.12.2016
)pe anul 2017
sunt in sume totala de: 29831,57 mii lei din core:
-venituri proprii: 12. 164,63 mii lei
-sume defalcate din TVA:17.621,00 mii lei
-subventii de la buget de stat ;45,94 mii lei
Structura veniturilor pe sectiuni este prezentata in anexa nr.I si III la prezentul
raport.
Structura cheltuielilor bugetare :
Cheltuielile bugetului local sunt in suma totala de 40.I28,42 mii lei.
La stabilirea cheltuielilor bugetare s-au avut in vedere asigurarea cu prioritate
a fondurilor necesare pentru continuarea lucrarilor de investitiilncepute
in perioada
anterioara.In aceste conditii , s-a urmarit alocarea la un nivel itrirt nicesar
al
cheltuielilor de functionare pentru ordonatorii de credite ai bugetului local in
vedereq functionarii institutiilor de invatamant,cultotra, asistenta sociala,cheltuieli
privind lucrarile publice de intretinere q orasului,etc.
Avand in vedere structura si principiile privind
fundamentarea acestor
c hel tui eli, r ezult a urmato ar el e :
-Cheltuielile de personal s-au stabilit tinqnad cont de legislatia in vigoare
privind salarizareo personalului bugetar si statul de
functii
-La capitolul "Invatamant", sumele defalcate din TVA de la bugetul statului
au
fost repartizate de catre AJFP Bihor prin adresa nr.BHG STZ 2Zg5/2017.
-Cheltuielile cu bunuri si servicii s-au stabilit la niietul platilor din anul 2016,
tinand cont de evolutia preturilor de pe piata si de contracile incheiate la
nivelul
insititiei cu termen de plata 2017 .
Din obiectivele noi de investitii pentru anul 2017 amintim; amenajarea unui
spatiu pentru comercializarea produselor second hand la P-ta Obor, dimolarea
si
2.

l1

constructia unui grup sanitar la P-ta agroalimentara, reabilitarea sectiei interne
la
Spitalul Municipal Ep.N.Popovici BeiuS, RK Stadion Municipal, extinderea si

moderniz7rea Caminului Cultural delani,, canalizare menajera si pluviala
Str:Pescarilor, extinderea sistemului de apa geotermala tn Mun.Beiug, moiernizari

strazi in Mun.BeiuS, amenajarea de trotuare etc.
Pentru anul 2017 sunt in curs de pregatire accesqrect de
fonduri externe
nerambur s ab il e pentru :
- institutiile de invatamant in ceea ce priveste extinderea si modernizarea
aces tora, inclus iv echiparea acestora,
-restaurarea si consolidareq Casinei Romane, reabilitarea muzeului municipal

BeiuS,

-reabilitarea salii mari din cadrul primdriei Beius
Repartizarea cheltuielilor pe capitole bugetare sunt prezentate in anexa nr"II si
anexa nr.IV la prezentul.
Bugetul institutiilor publice si a activitatilor
finantate din venituri proprii si
subventii:
VENITURI: 29269,56 mii lei ,
CHELTaIELI: 29790,56 mii tei
reprezinta bugetul institutiilor de culturafinantate din venituri proprii si subventii
de
la bugetul local,bugetul activitatilor autofinantate it, invatamantul
preuniversitar,bugetul activitatilor autofinantate din sistemul sanitar bugetul
,
activitatilor autofinantate al serviciilor de dezvoltare publica (PIATA), btfretul
activitatilor sportive ale CS Bihorul Beius.(anexa 5,6,7 la prezentul)
B ugetul -fondur il or ext erne ner amb urs ab il e
Se propune la nivelul sumei de 25,02 mii lei reprezentand VENITUuI
,in

vederea

finantarii in continuare a urmatoarelor proiecte clt

nerambursabila:

finantare

Proiect "si eu vreau safiu printre elevii buni din Beius "
Proiect"Studiu de prefezabilitate asuprq sistemului geotermal de incalzire din
Beius "
CHELTUIELL. 2 92, 7 3 mii lei
Se solicitd pdrerea consilierilor. Doamna Teaha Mihaiela insistd pentru
bugetarea a 6 posturi ale polisiei Locale.
Domnul Roman Dan Gheorghe precizeazd cd bugetul pentru Casa de Culturd
BeiuS este exagerat iar la Clubul sportiv organigrama este prea stufoasd;de
asemenea nu I se pare normal tdierea a 50 mii lei de la Liceul pedagogic
BeiuS;sumele pentru calculatoare sunt prea mari;
Domnul Prima ing.Mlendea CdluS Petru aratd cd existd o rezervd la salarii,
sumd cu care se va putea rectifico ulterior bugetul local;Numdrul de posturi
prevdzute in organigramd sunt 127 dar sunt ocupate doar 87;la Liceul peda[ogic
se

vor omenaja tncd doud close.
Se cere pdrerea comisiilor de specialitate ale Consitilui local care dau aviz
favorabil.
Se supune la vot proiectul de hotdrdre care se voteazd cu 14 voturi pentru
$i
doud ablineri din partea doamnei consilier Teaha Mihaiela Monica
a
domnului
Si
consilier Roman Dan Gheorghe.
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La nunctul 9 al ordinei de zi domnul Primar prezintd proiectul
privind aprobarea utilizdrii excedentului bugetului local tnregistrat de hotdrdre
la 3.,...2.2016,
respectiv aprobarea virdrilor din secliunea difunclioncre
in siliunea de dezvoltare.
P otr ivit. ar! 3 din Legea
finantelor pubiice (actual izatal ni. z z s tz ooo
!

< Cheltuielile unui buget se acopera integral din veniturile
bugetului respectiv,
inclusiv excedentul anilor precedenti it.
Avand tn vedere prevederile legale cuprinse tn : - art.58, alin.(l)

a art.2

pct'26 din Legea nr.273/2006, privind
finanteie publice locale, cu modificarile si
completarile ulterioare; - Legea nr.500/2002, privind
publice, cu
modificarile si completarile ulterioare; - Legea contibilitatii finantele
nr.B2/1991, republicata
cu modificarile si completarile ulterioare;

Excedentul anual al bugetului local rezultat la tncheierea
exerciliului
bugetar, dupa efectuarea regularizarilor tn limita sumelor
defalcate din unele
u-enituri ale bugetului de stat si a transferurilor din bugetul
de stat sau din alte
se
reporteaza
tn
exercitiul
lugete,
fiianciar urmdtor si se utilizeazq tn baza
hotdrdrilor autoritatilor deliberative, astfel : a) ca surso de
o cheltuielilor
sectiunii de demolt{e; b) pentru acoperirea temporara afinantare
golurilor de casa ; c)
pentru acoperireo definitiva a eventualelor deficite ale sectiinilor
de functionare si
dezvoltare, dupa caz, la sfarsitur exercitiurui bigetar.
Excedentul bugetului local constituit lafinele onului 2016, este
tn suma de
10296,85 mii lei,
Se propune aprobarea utilizdrii excedentului bugetului
local ca sursa de
finantare a sectiunii de dezvoltare pe anul 2017 cu suma de . 0296,85 mii lei
Si

virdrii

de sume din sectiunea defunctionare in sectiunea de dezvoltare,astfel

;

-bugetul activitatilorfinantate partial/integral din venituri pioprii.3l6
mii lei
Se cere pdrerea comisiilor de specialitate ale Consilrlii local
care dau aviz

favorabil.

se supune la vot proiectur de hotdrdre care se voteazd tn unanimitate,

adoptdndu-se hotdrdre.

La ounctul 10 al ordinei de zi doamna ec. Fdrcu{ Nicoleta

prezintd
proiectul de hotdrore privind aproborea acorddrii din bugetul
local ol *uiicipiului
Beius a unei burse de performanld tn cuantum de 7000 lei pentru
elevul wakaiimo
Vesa pentru anul scolar 2016/2017 prin intermediul
Liceului Vocayional
lamio
Peedagogic "Nicolae BolcaS,, BeiuS.
In conformitate cu prevederile art.l05 al.(2) lit. d) a Legii nr.l/27u a
educatiei, prevederile Ordinului 5576/2011 privind aprobarela
criteriilor generale de
acordare a burselor elevilor din tnvdfdmantul preuniveristar
de stat,
Avdnd tn vedere performanlele oblinute pe anul
Scolar 2016-2017 si lindnd
cont de cererea nr.5370/22.09.2016 a elevului u,qxettu,q
TAMI7-1ESA se propune
acordarea unei burse de performanld pentru rezultatele oblinute
pe anul gcolar
2016-2017 tn sumd totald de 7000 lei.
Se urmeazd procedura votului secret tn acest sens.S-au tmpdrlit
un numdr de
16 buletine de vot.S-a votat cu 15 voturi opliunea
,,DA" pentiu acordarea sumei
7000 lei.Un vuletin de vot afost nul deoarrri ,u a avut
menlionatd suma.
l3

Bursa se vQ acorda din bugetul locol prin
Liceul Vocalionat pedagogic
Nicolae Bolcag Beiug.

Se supune
adoptdndu-s

la vot proiectul de hotdrdre care se voteazd tn

e hotdrdre.

unanimitate,

La punclul 11 al ordinei de zi domnul Primar prezintd
proiectul

de
hotdrdre privind aprobarea actualizdrii Regulamentului
de ordine interioard al
aparatului de specialitate al Primarului mlunicipiului
Beius, pentru funclionarii
publici si pentru personalul contractual, conform
anexelor.
Este necesqr actualizareq Regulamentului de ordine
interioara al
aparatului de specialitate al Primarulul municipiului
Beius, pentru functionari
publici si pentru personalul contractual in confoimitate
cu modificarile legislative
'
aduse Codului muncii Legea 53/2003
,
in acest sens se line cont de legislatia privind
functionereq oparatului de
specialitate al Primarului prevazuta in legi speciale -dupa
cum ,rmeaze'Legea
nr'188/l9gg,republicata si actualizata priviid siatutul
funitionarilor publici, Legea
nr'7/2004 actualizata- privind codul ie conduita
al functionarilor publici si Legea
nr'477/2004- privind Codul de conduita al personalului
contractual din cadrul
autoritatilor si institutiilor publice.
Se cere pdrerea comisiilor de specialitate ale
Consililui local care dau aviz
favorabil.
Se supune la vot proiectul de hotdrdre cere se voteazd
tn unanimitate,
adoptdndu-se hotdrare.

La nunctul 12 ql ordinei de zi

domnul Primar prezintd proiectul

de
hotdrdre privind aprobarea actualizdrii Regulamentului
intern privind procesul de
identificare a necesitdlilor de instruire
si i progromului oruoi de perfeclionare a
personalului din^cadrul instituliei, pentiu
funclionari publici si pentru personalul
c ontrerc tual, conform anexei.
Este necesar perfectionarea continud a personalului
din cadrul institutiei
precum si necesitatea actualizarii Regulameniului
intern privind procesul de
identificare o necesitdlilor de instruire
progrctmului
a
onuit de perfeclionare a
st
personalului din cadrul instituliei, pentru
functionari publici si pentru personalul
contractual,
in acest sens se line cont de legislatia privind
profesionala

formarea

publici si a personalului contractuo, respectiv prevederile
4!9'i:llorilor
1066/2))8-privind
aprobarea

a

HG

privid formarea profesionala a
-normelor
publici
functionarilor
si prevederile
Legii ss/zoos-codul muncii,

Se cere pdrerea comisiilor de ipecialitate
ale Consililui local care dau acord

favorabil.
Se supune la vot proiectul de hotdrdre care se
voteazd
o" unanimitate
w,t4r"trtt'tu'e,
'vevq'q in
adoptdndu-se hotdrdrg.

Irs ounctul 13 al ordinii de zi domnul Primar prezintd proiectul
de hotdrdre
privind aprobarea demardrii procedurilor tn vedereo
orr"iitdrii ca furnizor de
servicii sociole la nivelul municipiului Beius, a Compartimentului
autoritate
tutelard
14

si asistenld sociald din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului

BeiuS

Este necesar acreditarea ca
furnizor de servicii sociale a Compartimentului de
autoritate tutelard si asistenld sociald din cadrul
aparatulii de specialitate a
Printarului municipiului Beius
cont
prevederili
de
lindnd
Legii nr. 197 2012 privind

/

asigurarea calitdyii tn domeniul serviciilor iociale,
,u *rldrpcdrrile sr comiletdrile
ulterioare; prevederile art. nr. tI3 alin 4 din Legea
nr. igz t 20ll a asistenlei
.1

soctQte;

Se cere pdrerea comisiilor de specialitate ale
Consililui local care dau acord
^
fovorabil.

Se supune

la

vot proiectul de hotdrare core se voteazd

adoptdndu-se hotdrdre.

in

unanimitote,

Lo oanctul 14 al ordinii de zi domnul Primar prezintd proiectul
de hotdrdre
privind tmputernicirea Primdriei municipiului Beiis sd
tnieprindd demersurile
legale necesqre tn vederea racorddrii minicipiul Beius
la releaua de gaz natural
(metan)

"

Avdnd tn vedere HCL nr.24 din 12.04.2016 si adresea
cLt numarul 27SI din
23'03'2017 venitd din partea unui grup de iniliativd
a consiliului local al
municipiului Beius, cqre solicitd Unitatii Administrativ
Teritoriale Beius sd facd
demersurilor legale necesare introducerii gazelor naturale
in Municipiul Beius se
proplme aprobarea tmputernicirii UAT Beius tn vederea
initierii demersurilor legale
introclucerii gazelor naturare tn municipiur Beius.
Domnul consilier Ispas Dan Mugurel precizeazd cd este
binevenitd aceastd
tnt{tattva"
Se cere pdrerea comisiilor de specialitate ale Consililui
local care dau acord
r^
, ,,

JAVO(Abtl.

Se supune

lq

vot proiectul
adoptdndu-se hotdrdre.

de hotdrdre care se voteazd tn unanimitate,

I.q punctul 15 al ordinii de zi domnul Primar prezintd proiectul
de hotdrdre
privind modificarea hotdrarii consiliului locat nr. 2lhl.0t.2dl7
privind aprobarea
trasmiterii tn folosinld gratuitd, pe o perioadd de 5 qni,
cdtre SOCIETATEA DE
DISTMBUTIE A ENERGIEI ELECTuICE TRAIIffLVANIA
N7RD S,A, pTin
SUCL'RSALA DE DISTMBUTIE A ENERGIEI ELECTRICE
ORADEA - tn calitare
de operator de distribulie concesionar, prin semnerea
unui contract de comodat, a
unor active fixe (capacitdfi energetice) din investilia Relea
electricd de iluminat
public gi joasd tensiune strdzile I Decembrie tgtB,
viile cermai, George
Topdrcionu, Vasile Alecsandri, George Barifiu, Lucian
Blaga, Octqvian Goga, Ion
Creangd, Liliacului gi Nicolae Tonitza pi aprobarea constituirii
dreptului de uz 5i a
dreptului de servitute la capacitdlile transferate, cu titlu gratuit,
pe toatd durato
contractului de comodat, tn favoarea soClErr{7a DE DTyTRIBUTIE
A ENERGIEI
ELECTRICE TRANSILVANIA NORD S.A.
SUCURSALA
DE DISTKIB(JTIE A
PTiN
ENERGIEI ELECTruICE ORADEA, activeli
fixe fiind amplasate p, do*"niul public

al municipiului Beiug, tn sensul modificdrii duratei de la 5 la
ani.
Prin HCL nr.2l din 31.01.2017 s-a aprobat tronr*it"io lrfolotsinta
gratuitd
pe o perioadd de 5 ani, a retelelor de iluminat public joasd
tensiune aflate in
si
15

proprietqtea publicd a Municipiului Beius, tn urma discutiilor purtate cu
reprezentantii SC F.D.E.E " Electrica Transilvania Nord SA, acestia au solicitat UAT
Beiu,s ca retelele de iluminat public si joasa tensiune sd
fie transmite catre SC
F"D.E.E " Electrica Transilvania Nord SA pe toata durata-existentei acestora,
fiind
vorba de reteaua electricd de iluminat public joasd tensiune tn lungime de 1983 ml,
Si
realizatd tn perioada 2014-2015 tn Municipiul Beius pe strazile I Decembrie tgt1,
Viile Cermai, George Toparcianu,Vasile A,lecsandri, George Bariliu, Lucian Blaga,
Octavian Goga, Ion Creanga, Liliacului.
linand cont de prevederile Ordinului nr.31/2013 al ANRE pentru aprobarea
Metodologiei privind reglementarea condiyiilor pentru preluaiea de iapacitayi
energetice de distribulie a energiei electrice, Legea 123/2013 a energiei electrice
Si a
gazelor naturale, a art.36, alin.2, lit.c, art.45, alin.3, art.121 din Legea 215/20d1 a
Administratiei publice locale se propune modificareq duratei de transmitere in
folosinta gratuitd a capacitatilor energeticr, o\rrrnte investitiei retele de iluminat
public si ioasd tensiune aflate tn proprietatea publicd a Municipiului Beius,
prezentate tn anexa la prezentul raport, cdtre SC F.D.E.E " Electrica Tronsilvania

Nord SA.
Se cere pdrerea comisiilor de specialitate ale Consilitui local care dau aviz
favorabil pentru o perioadd de 25 ani.
Se supune la vot proiectul de hotdrdre care se voteazd tn unanimitate
adoptdndu-se hotdrdre.

La punctul 16 t'Diverse', :
l. Raportul Primarului municipiului Beiuq privind starea economicd,
social5 qi de mediu a U.A.T. Beiug pentru perioada 30.06.2016-31 .12.2016, potrivit
art. 63 alin. 3 lit. a din Legea administraliei publice locale nr.215l2OO1 esre piezentat

pentru luare la cunoqtinld, in format letric fiecdrui consilier local.

2. Doamna secretar jr.Scrofan Steliana Alina informeazd situa{ia juridicd
a ternului ce face obiectul Adresei nr. 976101.02.2017 depusd de dl. Budiu Lucian
Viorel la Primdria municipiului Beiuq.

Domnul Prima ring. Mlendea Cdlug Petru gi dl.Viceprimar ing. D6escu Ovidiu
Constantin aratd' cd se va continua gdsirea unei solulii amiabile de rezolvare amiabild
a situaliei terenului definut de dl.Bud6u Lucian.

in

alte ordine de idei domnul consilier Buie Iosif aduce la cunoqtin{i un
raportul intocmit de Serviciul Polilie ce a fost solicitat intr-o gedinld anterioarl in ce
priveqte costurile necesare angajdrii a 6 sau 12 persoane in cadrul acestui serviciu.
Doamna consilier Bara Ioana precizeazd cd a fost solicitat de asemenea qi

intocmirea unui raport de activitate al acestui serviciu.
Domnul Primar specific6 faptul cd acest raport va fi pus la dispozilie pentru
consultare qi precizeazd cE acest serviciu face parte din aparatul propriu al Primarului
municipiului Beiuq.

l6

Domnul Szigeti Cosmin menfioneazd cd agenfii economici care igi defrgoara
activitatea in Piala municipiului sunt nemullumili de misura ce se intenfione
azd. a se
aplica in scopul respect6rii prevederilor legale de atribuire a 40 o/o
din sectorul pielei
producdtorilor agricoli; intreabd de ce trebuie sd se mute de pe
capetele pieleior
agenfii economici, care nu sunt producdtori agricoli
Doamna secretar jr. Scrofan Steliana Alina rispunde cd in momentul
actual
spa{iul destinat producdtorilor agricoli este delimitat conform sectorizdrii
pielei qi
legislaliei in vigoare gi trebuie respectat.
Domnul Prima ing.Mlendea Cdluq Petru precizeazd cd sect orizarea pielei
s-a
realizat in consultan!5 cu reprezentantul DireclieiAgricole- Domnul
Clintoc Marius.
Domnul Viceprimar ing.Ddescu Ovidiu Constantin mentioneazd cd
s-au
incercat trei variante de sectorizare dar nu a fost agreatd, dec6t
cea frcut6 in
colaborare cu Direc{ia Agricold.
Doamna consilier ec.Bara Ioana ridicd problema gunoaielo r depozitate
in
spatele $colii Gimnaziale "N.Popoviciu" din Beiug, straJa Gheorge pitul.A
fost
sesizat la Primdrie de cdtre cetSlenii din aceasti strada printr-o adres5,
faptul cd sunt
depozitate pe un teren din imediata apropiere a blocuril,or o serie
de gunoaie.Solicit[

rsolufionarea acestei probleme.

Domnul consilier Buie Iosif precizeazd cd terenul pe care sunt depo zitate
aceste gunoaie este proprietatea privatd Domnului Crainic
Ai nu se poate intervene pe

o proprietate privatd frrd acordul proprietarului.
Domnul Primar spune c6 se va curdfa acel loc.
Doamna consilier Teaha Monica intreabd dacd licitalia spa{iilor din pial6
se va
face pe aceeaqi categorie gi de ce producdtorii agricoli trebuie ,6 ,t.u
la capete de
mese.

Domnul consilier Maior Cdlin aratd cd este precizatin Reglamentul pie{ei care
este intocmit in conformitate cu legislafia in vigoare.
Nemaifiind alte probleme la ordinea de zi, pregedintele declar6 inchise lucrdrile
qedinlei ordinare gi mullumeqte tuturor pentru participare.
Drept care s-a incheiat prezentul proces-verbal.

PRE$EDINTE DE $EDINTA
PTof.ISPAS DA)r MUGUREL

SECRETAR
JT.

SCROFAN STELIANA ALINA
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