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JUDEŢUL BIHOR 

CONSILIUL MUNICIPAL BEIUŞ 

               

        PROCES – VERBAL 

 

 

 Încheiat azi 28.12.2018 în şedinţa ordinară convocată prin Dispoziţia nr. 

414/20.12.2018, a Primarului Municipiului Beiuş, la care sunt prezenţi un număr de  

15 consilieri, absenți motivat fiind doamna consilier Bara Florentina Ioana și 

domnul Viceprimar Dăescu Ovidiu Constantin, ședinţa fiind legal constituită. 

 La ședință participă un grup de persoane de la echipa de fotbal ”Gloria” 

Beiuș. 

 Domnul consilier Buie Iosif este președinte de şedinţă. 

 Preşedintele de şedinţă supune spre aprobare proiectele ordinii de zi a 

şedinţei:  

 

O R D I N E   DE  Z I 

 

          1.    Aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 28.12.2018. 

 2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare din data de 

14.12.2018 şi aprobarea procesului verbal al şedinţei de îndată din data de 

18.12.2018. 

 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii contribuţiei pentru economia 

circulară, pentru deşeurile destinate a fi eliminate prin depozitare, stabilită conform 

prevederilor O.U.G. nr. 74/2018 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.211/2011 privind regimul deşeurilor, a legii nr. 249/2015 privind modalitatea de 

gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu, ce va fi practicată de către 

SC EDILUL SA pe teritoriul administrativ al municipiului Beiuş începând cu data 

de 01.01.2019.  

 4. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului privind procedura 

de eliberare a Acordului/Autorizaţiei de funcţionare, autorizarea şi funcţionarea 

unităţilor comerciale în municipiului Beiuş.  

 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor, taxelor şi tarifelor locale 

pe anul 2019 care se vor aplica pe teritoriul municipiului Beiuş.  

  6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind 

supraimpozitarea clădirilor şi terenurilor neîngrijite de pe raza municipiului Beiuş şi 

aprobarea supraimpozitării clădirilor şi terenurilor neîngrijite de pe raza 

municipiului Beiuş în anul 2019. 

  7. Proiect de hotărâre privind aprobarea diminuării preţului de pornire la 

licitaţiei pentru pentru masa lemnoasă din fondul forestier al municipiului Beiuş, 

producţia anului 2019 - partida cu numărul A.P.V. 293, BH - 18019510 - 

accidentale II cu 30 %, de la preţului de 140 lei/mc la preţului de 98 lei/mc.   
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 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcţii al 

aparatului de specialitate al Primarului municipiului Beiuş, al Serviciului Public 

Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Beiuş şi al instituţiilor subordonate, cu 

încadrarea în numărul de posturi stabilit de Instituţia Prefectului Judeţul Bihor.                                 

  9. Proiect de hotărâre privind aprobarea calendarului activităţilor culturale ale 

municipiului Beiuş, judeţul Bihor, pentru primul trimestru al anului 2019 ce 

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

  10. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Inventarului bunurilor 

care aparţin domeniului public al municipiului Beiuş.  

 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de locuinţe pentru tineri, 

destinate închirierii, între locuinţa situată în Beiuş, pe  strada General Mociulschi, 

nr. 5, scara A, apartament D4, care face obiectul contractului de închiriere nr. 

3817/14.01.2013 al cărui titular este doamna Ţigan Cristina şi locuinţa vacantă de 

aceeaşi categorie situată pe strada 1 Decembrie 1918, nr. 50 A, bloc Z1, scara B, 

apart. 7.  

 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării salariilor de bază pentru 

funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul Aparatului de specialitate al 

Primarului municipiului Beiuş, din cadrul aparatului permanant de lucru al 

Consiliului Local al municipiului Beiuş şi din cadrul instituţiilor subordonate 

Consiliului Local al municipiului Beiuş, respectiv Serviciul Public Comunitar Local 

de Evidenţă a Persoanei Beiuş şi Poliţia  Locală  a  municipiului  Beiuş, începând cu 

data de 01.01.2019. 

  13. Diverse.  

 

  La punctul  1  se supune la vot ordinea de zi. 

 Se supune la vot şi se votează în unanimitate adoptându-se hotărârea privind 

aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare din data de 28.12.2018. 

 La punctul 2 al ordinii de zi se supune la vot procesul verbal al şedinţei 

extraordinare din data de 14.12.2018 și procesul verbal al şedinţei de îndată din data 

de 18.12.2018. 

 Se solicită părerea comisiilor de specialitate care dau aviz favorabil. 

 Se supune la vot și se votează  cu 14 voturi pentru și o abținere a domnului 

consilier Bunta Iulian Ovidiu, adoptându-se hotărâre. 

 Domnul președinte spune că se va discuta în continuare punctul 5, având 

acordul consilierilor. 

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

proiectul de hotărâre privind aprobarea impozitelor, taxelor şi tarifelor locale pe 

anul 2019 care se vor aplica pe teritoriul municipiului Beiuş.  

 Domnul Primar spune că în cadrul ședinței de comisie discuțiile au fost lungi 

și au existat câteva observații; aceste taxe și impozite au fost supuse dezbaterii 

publice dar în afară de aparatul propriu al primăriei nu s-a prezentat alte persoane la 

dezbaterea publică; ca modificări, conform Codului Fiscal  se face majorarea cu rata 

inflației pe 2017, respectiv cu 1, 34%; majoritatea impozitelor și taxelor au rămas la 

fel,  cu câteva excepții, respectiv la Anexa  5 – la Taxa de autorizare și taxa de viză 

s-a convenit să fie o defalcare în funcție de tipul de societăți; la taxa de autorizare a 
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rămas 200 lei și taxa de viză anuală – 100 lei; în 2018 taxa de autorizare a fost de 

120 lei iar taxa de viză anuală de 60 lei; referitor la taxa pentru eliberarea 

autorizațiilor, conform Codului Fiscal, a Legii 227/2015, s-a convenit să se 

pornească de la o sumă maximală de 1500 lei ca taxă de eliberare de autorizație și 

taxă de vizare anuală până la o sumă maximă de 400 lei;  

 La taxa de vizare anuală se va porni de la un maximal, între 500 mp și 400 mp 

– maxim 400 lei, între 400 mp și 301 mp – 350 lei, între 300 mp  și 201 mp - 300 lei 

și se merge proporțional până la 20 mp unde va fi 60 lei; domnul primar propune 80 

lei, dacă sunt de acord consilierii;  deci sumele vor fi  80, 100, 150, 200, 250, 300, 

350 respectiv 400; consideră că este rezonabil și s-a păstrat și proporția;  

Referitor la Anexa 6 s-a specificat că nu se mai face defalcarea pe categorii ci 

rămâne pur și simplu doar cele două taxe respectiv de 200 lei taxa de autorizare și 

100 lei taxa de viză anuală; la Anexa 7 -Spații de închiriere în cadrul unităților de 

învățământ- rămâne o singură cifră; spune ca sălile mari de sport din Beiuș, atât cea 

de la Stadion cât și cea de la Colegiul Național Samuil Vulcan  să fie tratate cu  

aceeași unitate de măsură;   

Domnul consilier Bunta Iulian Ovidiu a propus un tarif de 50 lei/oră;  

Domnul consilier Sferle Ioan spune că în ședința pe comisii  s-a venit cu 

amendamentul de 50 lei /oră, indiferent de vârstă iar copiii care sunt la Club să aibă 

accesul gratuit, fără abonament;  amândouă sălile de sport au același regim; s-a 

convenit ca la sala de sport de la stadion, copiii care sunt afiliați la club  să aibă 

accesul gratuit, cu un program stabilit;  

 Domnul Primar spune că s-a mai introdus o taxă la Stadion, pentru echipa 

Gloria; s-a mai propus o taxă de 200 lei pe oră la meciurile disputate oficial pe 

stadion, ceeea ce ar însemna pentru un meci oficial care ar dura minim trei ore, ar fi 

600 lei; celelalte anexe au rămas la fel; taxele pe teren și pe clădiri sunt identice; la 

Piața Agroalimentară la sâmburii de nucă a scăzut tariful de la 37 lei la 10 lei; unele 

taxe au fost indexate, la eliberarea autorizațiilor de urbanism cu 1, 34 lei; ultimele 

anexe sunt cererile de scutiri, care sunt conform Codului Fiscal, respectiv ce 

formulare se completează pentru fiecare categorie de scutire admisă;  

 Domnul consilier Ispas Dan Mugurel spune că dacă vin alte entități sportive 

să solicite să joace în Beiuș să se meargă pe acea sumă de 200 lei/oră, respectiv 600  

lei/3 ore; întreabă dacă nu se poate găsi o formulă pentru echipele locale, ca un 

sprijin, o bunăvoință, să se meargă cu o altă taxă, puțin mai jos;  

  Domnul consilier Sferle Ioan spune că s-ar mai putea face un amendament cu 

propunerea de 50 lei /oră și pentru echipa de fotbal, să fie unitar cu ceilalți;     

 Domnul consilier Ispas Dan Mugurel spune că se va vedea din contract dacă 

entitatea care închiriază este din Beiuș sau nu;   

 Domnul consilier Sferle Ioan spune că trebuie să existe un contract și să nu 

deranjeze antrenamentele copiilor de la Clubul sportiv;  

 Domnul Primar întreabă dacă se pune problema și a antrenamentelor sau 

numai a meciurilor oficiale;  

 Domnul consuilier Sferle Ioan spune că numai a meciurilor oficiale;  

 Domnul consilier Ispas Dan spune că se pune problema cum s-a stabilit și în 

ședința de comisii, numai pentru activități sportive oficiale;  
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Domnul consilier Bunta Iulian Ovidiu spune că având în vedere că în ședința 

pe comisii au fost discuții pentru Anexa 5 – Anexa 6, mulțumește că s-a înțeles 

importanța uniformizării taxei de eliberare și de vizare anuală, deoarece oamenii 

plătesc în funcție de suprafață impozit; nu are nici o relevanță suprafața pentru 

eliberarea unui aviz, unui acord anual; drept pentru care propune, pentru a nu se face 

o dublă măsură, dar la Anexa 5, în cazul Anexei 6, la supermarketuri , nu are 

importanță și nu se ține cont de metri pătrați; înțelege că la Anexa 5 Codul Fiscal 

spune că trebuie să se facă o departajare în funcție de metri pătrați,  tocmai pentru 

care propune ca taxa să fie de maxim 200 lei, inclusiv pentru cele mai mari de 500 

mp iar începând de la 20 mp până la 400 mp să se înceapă de la 100 lei, ca și în 

cazul celorlalte activități comerciale, crescând cu 10 lei până la 170 lei între 400 și 

500 mp, iar taxa de autorizare, așa cum s-a discutat, propune să înceapă de la 200 lei 

până la 400 lei ce depășeșete suprafața; crede că ar fi echitabil;  

Se dă cuvântul domnului Borza Claudiu, reprezentant al echipei de fotbal 

Gloria, care spune că suma de 200 lei este foarte mult pentru echipă; menționează că 

echipa platește 500 lei barem de arbitraj; în componența echipei sunt 34 de jucători 

din care 29 sunt din Beiuș; când joacă acasă arbitri percep o taxă de 510 lei;  spune 

că antrenamentele le fac pe terenul sintetic, marțea și vinerea, unde de asemenea 

plătesc;  au o echipă de minifotbal care a participat la faza națională; sunt înscriși în 

Cupa României; au terminat turul și sunt pe locul întâi, din 14 echipe;   

Domnul consilier Fofiu Nicolaie spune că sunt niște costuri minimale, apa 

caldă, căldură, lumină; 50 lei nu acoperă motorina pentru tuns gazonul; 50 lei este 

puțin; 200 lei era pe acoperire; cu 100 lei parțial este sponsorizare; acesta este un 

aspect pe care Consiliul local îl va hotărâ cum crede de cuviință; al doilea aspect- 

Anexa 6- taxele din România sunt stipulate de Codul Fiscal și spune că își menține 

punctul de vedere față de această anexă; consideră că această anexă nu ar fi trebuit 

trecută în această ședință și nu o va vota; spune ca la momentul actual există o 

echipă de fotbal a Beiușului care este în Divizia C, care are mai multe grupe de copii 

și juniori, ce au performat; la un moment dat au fost în finala pe țară, a pierdut-o; 

încă mai performează din câte știe și e un sport de masă; aceasta nu însemnă cu nu 

este deschidere și pentru alții; trebuie găsită varianta de compromis; în ce privește 

activitatea clubului de fotbal, vor face un raport anual din care se va vedea dacă 

performează sau nu;  

Domnul consilier Ispas Dan Mugurel spune că ar fi fost bine să se știe care 

sunt cheltuielile la stadion;ar fi fost bine să vină contabila Clubului sportiv  care să 

spună care au fost cheltuielile meci de meci, ce compoziție au acele cheltuieli;cât 

este pentru instalația subterană de încălzire a stadionului, cât este pentru nocturna cu 

fotovoltaică făcută de fostul primar, cât de acolo este pentru saună, pentru a se face 

cumulul de cheltuieli, să se vadă cât costă un eveniment sportiv organizat pe 

stadionul din Beiuș; nu este nici o cifră; era bine să se știe câte meciuri au fost jucate 

și care au fost cheltuielile aferente; ar fi fost bine să se pună o taxă mică, deoarece 

vor fi tot felul de responsabilități care costă;  

Președintele de ședință spune că au fost făcute trei propuneri: una de 200 lei, 

una de 100 lei și una de 50 lei pe oră; propune votarea Anexelor   1-4 în bloc, Anexa 

5 și 6 separat și Anexa 8; 
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Domnul consilier Ispas Dan spune doar cu mențiunea că e doar pentru 

activitățile sportive oficiale și pentru beiușeni;  

Domnul Primar spune că are o propunere, dar să își asume și consiliul local 

răspunderea,  de a fi lăsați gratuit să joace această echipă cu mențiunea că dacă se 

întâmplă un incident, să plătească Clubul sportiv CF Bihorul, de asemenea salvarea 

și jandarmii și actele antisociale să nu fie plătite de Primărie;  

Domnul consilier Ispas Dan spune că, Consiliul local își asumă răspunderea 

dar nu este de acord cu 0 lei și propune ca taxa să fie 1 leu, deoarece nu se poate 

gratuit, să se poată face un  contract de închiriere;   

Domnul Primar spune că este de acord dacă răspunderea este comună. 

Doamna consilier Monenciu Rodică spune că în contract se poate stipula 

responsabilitățile fiecăruia. 

Domnul consilier Ispas Dan spune că organizatorul are toată răspunderea. 

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

Se supune la vot proiectul de hotărâre . 

Se supune la vot varianta domnului Primar cu 200 lei care se votează cu 15 

voturi împotrivă. 

 Se supune la vot varianta cu 100 lei care se votează cu 15 voturi împotrivă.  

 Se supune la vot varianta cu 50 lei/oră care se votează cu 6 voturi 

 Se supune la vot  o altă variantă propusă de doamna consilier Liga Florica de 

10 lei/oră care se votează cu 8 voturi pentru. 

 Se supune la vot varianta cu un leu/oră, propusă de domnul consilier Ispas 

Dan Mugurel, cu precizarea că doar pentru echipele înregistrate la Beiuș, pentru 

celelalte rămânând variant inițială cu 200 lei/oră.Se votează cu 13 voturi pentru și 

două abțineri, rămânând varianta valabilă. 

 Domnul consilier Jurcan Mircea părăsește motivat lucrările ședinței. 

 Se supune la vot Anexele 1-4.Se votează în unanimitate. 

 Președintele de ședință spune că Anexa 5 s-a votat cu 11 voturi pentru și două 

abțineri ale doamnei consilier Teaha Mihaiela Monica și domnului consilier Bunta 

Iulian Ovidiu. 

 Se supune la vot  Anexa 6 – varianta 200 cu 100 care ve votează cu 12 voturi 

pentru și 2 voturi împotrivă a domnului consilier Fofiu Nicolaie și Bunta Iulian 

Ovidiu care precizează că nu se respectă înțelegerea, adică, chiar dacă propunerea 

cu uniformizarea a fost a dânsului, nu s-a ținut cont peste tot de uniformizare.  

 Președintele de ședință spune că s-a votat și Anexa 8.Celelalte anexe rămân la 

fel. 

 Se supune la vot aprobarea impozitelor, taxelor şi tarifelor locale pe anul 

2019 care se vor aplica pe teritoriul municipiului Beiuş, care se votează în 

unanimitate, adoptându-se hotărâre. 

  

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

proiectul de hotărâre privind aprobarea valorii contribuţiei pentru economia 

circulară, pentru deşeurile destinate a fi eliminate prin depozitare, stabilită conform 

prevederilor O.U.G. nr. 74/2018 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.211/2011 privind regimul deşeurilor, a legii nr. 249/2015 privind modalitatea de 
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gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu, ce va fi practicată de către 

SC EDILUL SA pe teritoriul administrativ al municipiului Beiuş începând cu data 

de 01.01.2019.  

 Domnul Primar spune că Ordonanța de Urgență 74/2018 modifică Ordonanţa 

de Urgenţă a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu, unde era acea 

taxă de depozitarea care urma să crească progresiv de la 30 lei până la 320 lei în 

anul 2023; acea taxă de depozitare, taxă care se percepea la societăți pentru 

adeșeurile în amestec la groapa depozitare a deșeurilor de la ECO Bihor; în județul 

nostru a fost scoasă această taxă și a fost introdusă această contribuție pentru 

economia circulară; această contribuție are deocamdată valoarea de 30 lei începând 

cu  1 ianuarie 2018 pe tona de deșeuri depuse la ECO Bihor și 80 lei începând din 

anul 2020; această taxă circulară infuențează costurile; influența pe anul  2019 este 

de la 7, 20 lei la 8 lei/ persoană la persoane fizice și de la 72 lei la 80 lei /metru cub 

la agenții economici; această taxă nu este voința consiliului local sau a executivului 

de  a crește tarifele; este o lege care se aplică obligatoriu; taxa va fi atât la persoane 

fizice cât și la persoane juridice, va fi exprimată explicit pe factură și va fi virată la 

fondul de mediu de către societățile comerciale;  interesul este de a scădea cât mai 

mult deșeurile în amestec și a încuraja colectarea selectivă și reciclată. 

 Se solicită avizul comisiilor de specialitate;  

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

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

adoptându-se hotărâre. 

 La punctul 4 al ordinii de zi domnul Primar ing. Mlendea Căluș Petru prezintă 

proiectul de hotărâre privind modificarea Regulamentului privind procedura de 

eliberare a Acordului/Autorizaţiei de funcţionare, autorizarea şi funcţionarea 

unităţilor comerciale în municipiul Beiuş.  

 Domnul primar spune că se modifică acest Regulament, respectiv Hotărârea 

50/29.03.2007 și se înființează Corpul control, care va fi alcătuit din funcționari din 

cadrul compartimentului taxe și impozite 

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

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

adoptându-se hotărâre.   

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

proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind supraimpozitarea 

clădirilor şi terenurilor neîngrijite de pe raza municipiului Beiuş şi aprobarea 

supraimpozitării clădirilor şi terenurilor neîngrijite de pe raza municipiului Beiuş în 

anul 2019. 

  Este vorba despre supraimpozitarea terenurilor și a clădirilor neîngrijite 

respectiv 300 la sută pentru un punctaj cuprins între 6% și 25% și 500% pentru un 

punctaj mai mare de 25% pentru clădiri, la fel și pentru terenuri; până acum nu a 

fost un Regulament de aplicare;  acum se supune aprobării Regulamentul și sunt 

criteriile care stau la baza evaluării unui teren sau a unei clădiri, dacă corespund sau 

dacă au suferit modificări esențiale în ultimul timp; la clădiri se referă la învelitoare, 

cornișă, jgheaburi, etajare, fațadă, etc; se cumulează un punctaj care stabilește 
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nivelul de degradare al clădirii și dacă acesta durează pe o perioadă mai lungă de doi 

ani se poate face supraimpozitarea; similar este un punctaj și o fișă care se semnează 

de către persoanele autorizate și care se predă proprietarului și pentru terenurile 

neîngrijite, urmând ca după doi ani să fie impozitate cu 300 și respectiv 500% în 

condițiile în care nu se iau măsuri; sunt și în municipiul Beiuș câteva clădiri care ar 

trebui găsit o modalitate de a se repara aceste clădiri care dau o notă proastă 

aspectului general al orașului;  

  Domnul consilier Ispas Dan Mugurel întreabă cum se va proceda cu clădirile 

care aparțin domeniului public al municipiului Beiuș și care sunt într-o astfel de 

situație, deoarece nu poate să fie o dublă măsură;  

  Domnul primar spune că nu sunt exagerat de multe și va propune să fie 

reabilitate.Dintre acestea ar fi Cinematograful, Muzeul, Casa de Cultură și pentru 

care sunt depuse proiecte; dacă nu se vor finanța aceste proiecte se vor face 

investiții, în măsura în care se va putea,  din bugetul local;  

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

Se supune la vot proiectul de hotărâre care se votează cu 13 voturi pentru și o 

abținere a doamnei consilier Teaha Monica Mihaiela,  adoptându-se hotărâre.  

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

proiectul de hotărâre privind aprobarea diminuării preţului de pornire la licitaţia 

pentru pentru masa lemnoasă din fondul forestier al municipiului Beiuş, producţia 

anului 2019 - partida cu numărul A.P.V. 293, BH - 18019510 - accidentale II cu 30 

%, de la preţului de 140 lei/mc la preţului de 98 lei/mc.   

 Domnul Primar spune că este o cerere de la Ocolul Silvic Codrii Beiușului 

care se referă al un volum de 313 mc lemne; acesta a fost ofertat de două ori; este 

vorba de  masă lemnoasă care a ajuns înt-un grad avansat de degradare în urma 

viscolului din septembrie 2017 și aceasta nu numai că se degradează dar degradează 

inclusiv puietul și pomii în creștere de acolo; Ocolul Silvic Codrii Beiușului a făcut 

o propunere de scădere a prețului cu 30%,  de l00 lei  la 98 lei. 

  Se solicită avizul comisiilor . 

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

Se supune la vot proiectul de hotărâre care se votează cu 13 voturi pentru și o 

abținere a domnului consilier Fofiu Nicolaie,  adoptându-se hotărâre.  

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

proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcţii al aparatului 

de specialitate al Primarului municipiului Beiuş, al Serviciului Public Comunitar de 

Evidenţă a Persoanelor Beiuş şi al instituţiilor subordonate, cu încadrarea în 

numărul de posturi stabilit de Instituţia Prefectului Judeţul Bihor.                                 

 Domnul Primar spune că se pune în aplicare o Decizie a Curții de Apel prin 

care trebuie reprimită doamna Gabor Mariana Felicia și ca atare un post de la 

proiecte de consilier juridic gr. I asistent se transformă în consilier clasa I debutat, 

care este nivelul de calificare a dânsei;  

  Se solicită avizul comisiilor . 

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

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

adoptându-se hotărâre.  
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  La punctul 9 al ordinii de zi domnul Primar ing. Mlendea Căluș Petru prezintă 

proiectul de hotărâre privind aprobarea calendarului activităţilor culturale ale 

municipiului Beiuş, judeţul Bihor, pentru primul trimestru al anului 2019 ce 

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

Domnul Primar spune că a fost o singură modificare la poziția 5 unde s-a 

convenit ca suma de 10 mii să se transforme în 500 și să se organizeze un spectacol 

de teatru pentru acest eveniment; se va lua legătura cu artiștii care vor fi invitați cu 

ocazia zilei de 15, 24 Ianuarie și 8 Martie. 

 Domnul consilier Ispas Dan Mugurel spune că s-a mai consultat și cu alte 

persoane cu experiență mai mare în domeniul administrativ; spune că acum se 

aprobă un calendar de activități culturale nu un buget; nu pot fi contractate activități 

care nu sunt bugetate și atunci atâta timp cât nu este buget pentru 2019 nu se va 

putea contracta aceste activități pentru trimestrul I; se poate merge cu cotă 1/12 , o 

lună, până la aprobarea bugetului; dar ideea este că nu crede că este bine să ne 

aventurăm cu trei luni, cu 60 mii lei atâta timp cât nu se știe cât va fi bugetul; din 

câte se știe va fi un buget deficitar pe secțiunea de funcționare și atunci nu ar fi bine 

să se antameze la unele domenii deja banii pe un trimestru, deoarece nu se știe câți 

bani vor fi disponibili pentru 2019; se știe că prognoza este negativă și trebuiesc 

făcut un set de priorități: spital, școli, administrația publică, iluminatul public; mare 

atenție la reciprocități: cine se deplasează pentru spectacole și cine plătește;trebuie 

văzut clar care sunt prioritățile pe secțiunea de funcționare și  să fie acoperite într-o 

formă prioritară; propune alocarea unei sume pentru o lună de zile în care să se 

încadreze sau să înceapă cu voluntariatul; 15, 24 ianuarie sunt marile evenimente 

culturale ale lunii ianuarie; de obicei s-au făcut cu școlile spectacolele respective; să 

treacă o lună așa, să se voteze bugetul și apoi să se aloce sume pentru unele 

activități; în momentul de față nu este buget și nu se știe care sunt prioritățile 

Beiușului și înainte de a se începe anul, de 1 ianuarie,  se dă bani la cultură, pentru 

un an care va fi negativ pe funcționare; 

  Domnul consilier Fofiu Nicolaie spune că buget va fi undeva în luna 

martie;se poate utiliza cota de 1 la 12 din buget; amintește că nu s-a făcut încă WC-

ul public în municipiul Beiuș, propunere pe care a făcut-o de mult timp;    

  Se solicită avizul comisiilor conform discuțiilor anterioare. 

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

Se supune la vot proiectul de hotărâre care se votează cu 9 voturi pentru, 3 

voturi abțineri ale domnilor consilieri Ispas Dan Mugurel, Gavra Viorel și Bunta 

Iulian Ovidiu și 1 vot împotrivă a domnului consilier Fofiu Nicolaie, adoptându-se 

hotărâre.  

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

prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Inventarului bunurilor 

care aparţin domeniului public al municipiului Beiuş.  

  Domnul Primar spune că se modifică inventarul bunurilor care aparţin 

domeniului public al municipiului Beiuş și sunt incluse cu numere de inventar și 

valorile de rigoare terenurile și clădirile de la Spital; este și o măsură a Curții de 

Conturi pe care Spitalul trebuie să o pună în aplicare până la sfârșitul anului;  

 Se solicită avizul comisiilor de specialitate. 
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Comisiile 1, 2, 3 și 4 acordă aviz favorabil. 

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

adoptându-se hotărâre.  

 

La punctul 11 al ordinii de zi domnul Primar ing. Mlendea Căluș Petru 

prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea schimbului de locuinţe pentru tineri, 

destinate închirierii, între locuinţa situată în Beiuş, pe  strada General Mociulschi, 

nr. 5, scara A, apartament D4, care face obiectul contractului de închiriere nr. 

3817/14.01.2013 al cărui titular este doamna Ţigan Cristina şi locuinţa vacantă de 

aceeaşi categorie situată pe strada 1 Decembrie 1918, nr. 50 A, bloc Z1, scara B, 

apart. 7.  

Domnul Primar spune că legea locuinței permite schimbul de locuițe în cazul 

în care contractul este valabil.Doamna Țigan Cristina a fost prima pe lista de 

priorități.  

Doamna consilier Teaha Mihaiela Monica aduce în discuție faptul că la unul 

dintre apartamentele ANL destinat schimbului, din strada 1 Decembrie 1918, este cu 

probleme la instalația de apă și căldură; întreabă cum s-ar putea remedia aceste 

probleme; este de părere să nu se mai aprobe alte schimburi până când cele aprobate 

se pot muta în condiții civilizate;  

 Domnul Primar spune că s-au mutat persoanele de la locuințele ANL din 

strada Mociulschi, deoarece acele sunt improprii pentru locuit, în locuințele ANL 

din strada 1 Decembrie 2018; repartizarea s-a făcut în ordinea priorităților; obligația 

ar fi fost să nu fie preluate de la cei care pleacă decât atunci când sunt respectate 

clauzele contractuale; a fost trimis personal de specialitate de la Primărie pentru a 

rezolva aceste probleme la apartamentul respectiv;  

 Domnul consilier Buie Iosif întreabă dacă există în cadrul aparatului 

primarului o comisie care se ocupă cu predarea -primirea acestor apartamente. 

 Doamna jurist Scorfan Steliana Alina spune că în compartimentul juridic se 

întocmesc actele de încetare a contractului la oamenii care renunță iar 

administratorul,domnul Herdelo Ionel, încheie procesul verbal de predare-primire la 

fața locului, în două exemplare;  

  Se solicită avizul comisiilor. 

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

Se supune la vot proiectul de hotărâre care se votează cu  13 voturi pentru și o 

abținere a doamnei consilier Teaha Mihaiela Monica, adoptându-se hotărâre.  

Domnul consilier Roman Dan Gheorghe părăsește motivat lucrările ședinței. 

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

prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării salariilor de bază pentru 

funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul Aparatului de specialitate al 

Primarului municipiului Beiuş, din cadrul aparatului permanent de lucru al 

Consiliului Local al municipiului Beiuş şi din cadrul instituţiilor subordonate 

Consiliului Local al municipiului Beiuş, respectiv Serviciul Public Comunitar Local 

de Evidenţă a Persoanei Beiuş şi Poliţia  Locală  a  municipiului  Beiuş, începând cu 

data de 01.01.2019. 
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Domnul Primar spune că a existat o cerere de majorare cu 15% din partea 

Sindicatului UAT-Beiuș; s-au făcut calculele împreună cu serviciul economic; după 

cum se știe până în 2023 va trebui să se ajungă la un plafon de salarii; această 

trecere se va face succesiv, în etape, pentru a putea fi mai ușor de suportat de către 

administrația locală;   

 Domnul consilier Fofiu Nicolaie spune că această majorarea este influențată 

de creșterea salariului minim la 2080 lei; salariile au mai fost mărite în martie 2018; 

în 2019 primăria așteaptă încă câteva șocuri pozitive salariale; spune că se referă la 

alocația de hrană reprezentând două salarii minime pe economie;  spune că personal 

ar fi mai precaut și se va abține de la vot;  

 Domnul Primar spune că la nivelul Primăriei Beiuș, procentul din total 

venituri a salariilor este mult mai bun și datorită faptului că se lucrează cu un număr 

destul de redus de personal deocamdată; se lucrează cu un număr de 72 de persoane 

deși organigrama permite un număr de 128 de persoane. 

  Se solicită avizul comisiilor. 

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

Se supune la vot proiectul de hotărâre care se votează cu 7 voturi pentru și 4 

abțineri, neadoptându-se hotărâre.  

  13. Diverse.  

  Domnul consilier Buie Iosif spune că un grup de cetățeni din Delani întreabă 

care este stadiul clădirii Căminului Cultural din Delani, dacă se mai continuă 

lucrările. Un alt aspect ar fi ar fi acela că s-a depus o cerere pentru o capelă în 

localitatea Delani și nu s-a făcut nici un demers. 

         Domnul Primar spune că proiectul legat de Căminul Cultural din Delani a 

avut ceva probleme legate de Inspectoratul în construcții; abia în urmă cu 2 

săptămâni s-a primit avizul de la inspectoratul în construcții  privind consolidarea 

acoperișului, cu anumite modificări; a durat până s-a modificat proiectul; lucrarea 

este bugetată cu aproximaiv 420 mii lei și vor continua lucrările după sărbători. 

  Petru al doilea punct spune că există o casă  care a fost cândva și grădiniță 

pentru copiii din Delani și era dată în administrare sau în chirie la preotul greco-

catolic; a încetat contractul, s-a discutat cu colegii de la investiții care au prins o 

sumă în buget pentru a face un DALI și a transforma această clădire în casă 

mortuară; lucrările vor începe în anul următor; va fi amenajată și curtea. 

 Nemaifiind alte probleme la ordinea de zi, preşedintele declară închise 

lucrările  şedinţei  ordinare şi mulţumeşte tuturor pentru participare și transmite 

tuturor cetățenilor municipiului Beiuș ”La mulți ani!” din partea Consiliului Local; 

 De asemenea și domnul Primar ing. Mlendea Căluș Petru dorește beiușenilor 

un an mai bun și plin de realizări. 

   Drept care s-a încheiat prezentul proces-verbal. 

 

 

 

 

        PREŞEDINTE  DE ŞEDINŢĂ                                 p.  S E C R E T A R  

                      BUIE  IOSIF                                  Jr.SCROFAN STELIANA ALINA 


