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JUDEŢUL BIHOR 

CONSILIUL MUNICIPAL BEIUŞ 

               

        PROCES – VERBAL 

 

 

 Încheiat azi 25.04.2019 în şedinţa ordinară convocată prin Dispoziţia     

nr.233/19.04.2019, a Primarului Municipiului Beiuş, la care sunt prezenţi un număr 

de 16 consilieri, absenți motivat fiind domnul consilier Jurcan Mircea, ședinţa fiind 

legal constituită.  

 La ședință participă câțiva cetățeni ai municipiului Beiuș, reprezentanți ai 

unor ONG-uri, precum și domnul Alin Popa, directorul Clubului Spotiv CS Bihorul 

Beiuș. 

 Domnul consilier Ispas Dan Mugurel 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 25.04.2019. 

 2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei de îndată din data de 12.04.2019. 

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

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

externe nerambursabile, pe anul 2019. 

 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local 

(sursa A) înregistrat la data de 31.12.2018 și aprobarea virărilor din secțiunea de 

funcționare în secțiunea de dezvoltare. 

 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local 

(sursa D) înregistrat la data de 31.12.2018. 

 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului activităţii 

finanţate din venituri proprii şi subvenţii întregistrat la data de 31.12.2018. 

 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea virărilor sumei de 22,50 mii lei din 

secţiunea de funcţionare în secţiunea de dezvoltare pentru finanţarea obiectivelor de 

investiţii la Piaţa municipiului Beiuş (sursa E) . 

 8. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor, taxelor și tarifelor locale 

pentru anul 2020, indexate cu rata inflației comunicata pe site-ul Ministerului de 

Finanțe din data de 18.02.2019, stabilita la procentul de 4,6 %, conform 

Comunicatului de presa nr.17/2019 al Institutului Național de Statistică.   

 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de organizare şi 

desfăşurare a procedurii de licitaţie publică deschisă cu strigare pentru închirierea 

prin licitaţie publică deschisă cu strigare a unor bunuri imobile - locuri la mese (631 

locuri) din Piaţa Agroalimentară a municipiului Beiuş. 

 10. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local 

al municipiului Beiuş în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. IZVORUL 

MINUNILOR BEIUŞ S.A., care va avea loc în data de 16.05.2019, ora 13, la sediul 

societăţii din municipiul Beiuş, str. Ioan Ciordaş, nr. 2, jud. Bihor. 
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 11. Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilităţii organizării şi 

derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziţia 

produselor şi a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru 

derularea măsurilor educative aferente Programului pentru şcoli al României.  

 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea materialelor de pe ordinea de zi a 

Adunării Generale Ordinară  a Acţionarilor S.C. EDILUL  S.A. din data de 

25.04.2019, ora 16,00. 

 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art. 92 din Regulamentul 

de ordine interioară al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Beiuş şi 

al instituţiilor subordonate, pentru personalul contractual.   

 14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acţiune privind 

serviciile sociale furnizate de Compartimentul de Asistenţă Socială pe anul 2019.    

 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 

cheltuieli al Ocolului Silvic “Codrii Beiuşului” R.A. Beiuş pe anul 2019, conform 

Anexelor nr. 1 şi nr. 2. 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de investiţii şi dotări al 

S.C. Compania de Apă Oradea S.A. - sucursala Beiuş pe anul 2019, pentru serviciul 

de apă şi canalizare din municipiul Beiuş. 

 17. Diverse. 

 1. Raport privind activitatea asistenţilor personali desfăşurată în semestrul II 

al anului 2018. 

 2. Adresa doamnei Todoran Claudia-Ioana înregistrată la sediul instituţiei 

noastre sub nr. 2763/18.03.2019. 

 3. Adresa domnilor Cociu Nicolae şi Cociu Florin înregistrată la sediul 

instituţiei noastre sub nr. 3404/01.04.2019. 

 4. Adresa Colegiului Naţional ”Samuil Vulcan“ Beiuş nr. 674/02.04.2019 

înregistrată la sediul instituţiei noastre sub nr. 3478/02.04.2019. 

 5. Adresa Parohiei Ortodoxe Române Beiuş II nr. 29/16.04.2019 înregistrată 

la sediul instituţiei noastre sub nr. 3991/16.04.2019. 
 

  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 25.04.2019. 

 La punctul 2 al ordinii de zi este prezentat procesul-verbal al şedinţei de 

îndată din data de 12.04.2019. 

 Se solicită părerea comisiilor de specialitate care dau aviz favorabil. 

 Se supune la vot și se voteazăcu 11 voturi pentru și 5 abțineri consilierilor 

Liga Florica, Teaha Mihaiela Monica, Monenciu Rodica, Bara Florentina Ioana șo 

Fofiu Nicolaie, pe motiv că au absentat de la ședința dein data de 12.04.2019, 

adoptându-se hotărâre. 

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

proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local, bugetul activităţilor 

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

externe nerambursabile, pe anul 2019. 
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 Domnul Primar spune că au fost discuții ample în ședințele de comisii; au fost 

reduse din anumite sume, respectiv la capitolul 87- Alte servicii – din 160 mii s-au 

redus 60 mii lei, la capitolul 67 -Casa de Cultură s-a redus 50 mii lei și de la  Clubul 

Sportiv 100 mii lei și s-au repartizat la reparații Colegiul Samuil Vulcan – 100 mii le 

la care s-au adăugat din secțiunea de funcționare încă 100 mii lei rămași de anul 

trecut pentru a putea continua lucrările la fațada pe partea dinspre Valea Nimăiești, 

s-au repartizat 70 mii lei la culte și 50 mii lei la ONG-uri pentru susținerea 

proiectelor culturale-educative și 10 mii lei pentru cotizație la Asociația A.D.I. la 

gaz,  deoarece după cum se știe UAT Beiuș face parte din A.D.I.-ul zonal și trebuie 

să se plătească aproximativ un leu/locuitor; nu s-a pus suma de 12 mii lei ( pentru 

cei 12 mii de locuitori ai municipiului Beiuș), pentru că se plătește cotizația 

începând de la 1 mai până la sfârșitul anului și ajunge suma de 10 mii lei; de la 

capitolul 72 din suma de 150 mii lei a fost împărțită în două, resoectiv 100 mii lei au 

rămas pentru utilitățile care urmează să fie făcute la blocul ANL de pe strada 1 

Decembrie 1918, care urmează să fie dat termenul de dare în funcțiune, sfârșitul 

lunii august, dar trebuie bugetată această sumă și să se facă utilitățile în paralel cu 

construcția blocului; din cei 150 mii lei s-au redus 50 mii lei pentru a se putea face 

un Studiu de Fezabilitate la Piața Agroalimentară Beiuș;la Piața Agro a fost bugetată 

o sumă mai mică, a fost pus SF de două ori pe SICAP dar nu s-a prezentat nimeni; 

se speră că la o sumă mai importantă  vor fi ofertanți pentru executarea proiectului 

pentru piață și care să poată fi prezentat consiliului local, să se vadă cum se va putea 

bugeta în funcție de prețurile care vor rezulta din SF;  

 Domnul consilier Ispas Dan spune că după cum s-a discutat și în ședințele pe 

comisii, fiecare consilier  și-a expus puncte de vedere; menționează că nu vorbește 

în numele grupului PSD deoarece votarea unui buget local este poate cel mai clar 

moment când consilierii decid destinele comunității, făcând un exercițiu de 

democrație pe care trebuie să îl facă fiecare individual și trebuie să și-l asume; spune 

că vorbește în nume propriu și revine cu unele probleme care au fost discutate și cu 

o zi înainte și pe care nu le găsește rezolvate nici în ședința prezentă; trece peste cele 

rezolvate și speră că s-a scos și DALI -ul pentru sensul giratoriu atâta timp cât nu   

s-a făcut transferul porțiunii de drum național;  

 Doamna director executiv Fărcuț Nicoleta spune că nu s-a scos;  

 Domnul Ispas Dan spune că s-a făcut un proiect de hotărâre prin care a 

solicitat să se dea municipiului Beiuș în administrare o porțiune de 350 m de drum 

național, de la podul peste Valea Nimăiești din apropierea Colegiului național 

Samuil Vulcan și până la societatea ”Time Out” pentru a se construi un sens 

giratoriu; în loc să fie făcut de DN 76 pe banii lor se va face pe banii beiușenilor; 

spune că s-a votat acest proiect de hotărâre la care s-a abținut; spune că este trecut 

pentru a se vota un DALI pentru executare sens giratoriu;  întrebarea este: în 

momentul în care începe DALIU-ul, s-a făcut transferul pentru administrarea pe 

porțiunea de drum? Aceasta ar fi o remarcă la buget și crede că ar fi oportun să se 

scoată DALI-ul pentru sensul giratoriu atâta timp cât nu s-a transferat administrarea 

porțiunii de drum către UAT Beiuș; pentru că altfel s-ar putea să se lucreze în zadar; 

a doua problemă de fond pe care au semnalat-o și unii dintre concetățeni la 

dezbaterea publică este că ședința pe comisii a fost înaintea dezbaterii publice; 
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motivul ar fi fost că domnul Primar, obiectiv, a fost plecat, dar care, ca orice 

conducător trebuia să își delege funcțiile, sarcinile și atunci viceprimarul sau un alt 

funcționar ar fi putut prelua sarcina de a conduce la timp dezbaterea publică, pentru 

ca aceasta să aibă într-adevăr un rol; spune că acesta este încă un motiv pentru care 

se va abține de la votarea acestui buget; un alt motiv este acela că se plătește 110 mii 

lei sentința judecătorească pentru domnul Nicolae Daniel; când s-a vrut și 

desființarea funcției de la Poliția locală, domnul Ispas Dan a întrebat dacă pe 

perioada de nouă luni, sau câte au fost, domnul Nicolae Daniel a fost sancționat cu 

ceva, în afară de faptul că nu a fost pontat și nu i-a fost dat salariul; răspunsul a fost 

”nu a fost sancționat” și atunci acest punct a fost scos de pe ordinea de zi; acum vine 

sentința, 110 mii lei este de plătit; întreabă cine răspunde de toate acestea? De 

asemenea spune că la sala de sport nu s-a detaliat ce înseamnă bunuri și servicii – 48 

mii lei; nu există transparență în ceea ce privește clubul sportiv care se numește 

acum Club Sportiv; acest club avea o altă denumire în trecut, dar acest trecut nu este 

chiar atât de departe   și stie că există și niște cerințe ale Curții de conturi; sigur că 

nu îi privește pe domnii din actualul club sportiv, este o problemă din trecut dar îi 

privește pe consilieri ce se întâmplă acolo; acolo sunt niște sute de mii de lei; 

problema nu este încă rezolvată; ar vrea să se stie în ce stadiu este acea problemă în 

momentul în care se trece la un nou buget pentru Clubul sportiv; deci e vorba de 

transparență; nu a înțeles până în acest moment de ce a crescut la capitolul 

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi de la 177,8 mii la 250 mii lei, pentru 

că în momentul când s-a spus că se fac parcuri din banii acestia doamna director 

executiv a spus că nu din acei bani se vor face parcurile; pentru acelea sunt alte 

sume; la măturat stradal a înțele că s-a crescut de la 242 mii lei la 350 mii lei pentru 

că vine măturatul mecanic; la alte acțiuni economice s-au scăzut banii; spune că din 

punctul său de vedere nu este nevoie de acele zile ale Beiușului în formatul în care 

se fac și s-au făcut; acestui eveniment i se poate da un aer de municipiu și s-au făcut 

tot felul de sugestii în acest sens; pot fi organizate pe etape, pe o perioadă mai lungă; 

spune că până nu se materializează ceva din înfrățirea cu alte orașe, nu crede că ar 

trebui să se solicite bani pentru plecarea în delegații în SUA, Ungaria; este de acord 

cu tabăra de Komlo, deoarece este pentru copii; dar nu este de acord cu deplasări 

plătite din banii publici; la culte și ONG-uri consideră în continuare că sunt prea 

puțini bani; se va vedea și ce proiecte vor fi, de unele se știe deja; spune că nu a 

văzut clar evidențiat bugetul de la piață – veniturile; sunt găsite la servicii, dar se 

aștepta ca piața, care este un sector sensibil să fie primit oarecum evidențiat;  

 Doamna director executiv Fărcuț Nicoleta spune că face parte din activități 

autofinanțate și la capitolul 70 este cuprinsă doar activitatea pieții;  

 Domnul consilier Ispas Dan spune să se înceapă ceva concret pentru 

modernizarea pieții; precizează că ținând cont de toate acestea, se va abține de la 

vot;         

 În continuare se dă cuvântul doamnei notar Novac Carmen – vicepreședinte al 

Asociației „Micul Beiușean” care spune că a depus o cerere la Primăria municipiului 

Beiuș în vederea susținerii activității Clubului Micul Beiușan” care s-a deschis în 

urmă cu doi ani în Beiuș și care oferă copiilor din municipiu o mulțime de activități 

cultural educative care îi ajută pe diferite segmente; spune că nu mai au surse 
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externe pe care să le atragă în susținerea acestui club dar au încercat să aducă alte 

surse de venit de la alți investitori locali; au reușit să strângă un procent de 35% din 

necesarul clubului; este nevoie de 12 mii lei lunar pentru activitatea clubului ceea ce 

înseamnă plata profesorilor pentru acest club, plata chiriei, plata persoanei care este 

angajată acolo și care are un salar modic; în această asociație, membrii fondatori – 

respectiv Carmen și Ionuț Novac, Ana Florea – sunt voluntari; de-a lungul timpului 

au fost organizate o serie de activități; singura șansă de continuare a activității 

clubului este ca Primăria să înțeleagă, prin consilierii locali, să se implice în 

comunitate, în educație; constată că bugetul alocat pentru ONG-uri este foarte mic; 

consideră că Zilele Beiușului sunt activități care consumă banul public; menționează 

că cetățenii nu au fost întrebați dacă doresc desfășurarea acestei activități;li s-a spus 

că un referendum nu se poate organiza deoarece este costisitor;spune că sunt alte 

forme prin care se pot întreba oamenii dacă se justifică aceste cheltuieli atât de mari 

pentru zilele orașului; spune că sunt administrații din care au renunțat la zilele 

orașelor sau comunelor pentru a se implica local, social în comunitatea care 

activează; spune că dacă nu se vrea renunțarea atunci să se reducă bugetul deoarece 

se pot găsi surse de a se face Zilele Beiușului la un cost mult mai mic; precizează că 

având în vedere că activitatea clubului se desfășoară în primul rând pe palier 

cultural-educativ, consideră că din acel buget destinat culturii se pot direcționa o 

parte din bani tocmai pentru ONG-urile care au în specific astfel de activități; 

precizează că în măsura în care Consiliul local nu se va implica clubul se va închide;  

 Domnul consilier Ispas Dan spune că ar putea exista variante de externalizare 

a organizării unor evenimente culturale, de a crea parteneriate întrea Casa de Cultură 

care este beneficiara unui buget din banul public și astfel de ONG-uri; prin acest 

perteneriat se poate găsi o formulă legală în urma parteneriatului de a finanța 

activitățile unor ONG.  

 În continuare se dă cuvântul domnului Ianc Viorel – reprezentant al 

Asociației ”Avram Iancu” care solicită un minim ajutor din partea Primăriei Beiuș 

pentru a putea continua activitățile ce se vor defășura de către asociație în cursul 

acestui an; defășoară de 14 ani concursul ”Avram Iancu, Craiul munților” 

;activitatea se desfășăară în primul rând cu copii; toți cei care lucrează in asociație o 

fac voluntar; anul trecut au fost aduse în țară cinci asociații din cinci țări europene;în 

data de 9 iunie, ansamblul Ministerului de Interne s-a oferit să vină la un spectacol 

în Beiuș;  

 Domnul Primar spune că vor mai fi rectificări bugetare; nu este vina nimănui 

că s-a amânat aprobarea bugetului până acum; legat de acea sumă pentru ONG-uri, 

este într-adevăr mică dar se vor mai căuta resurse în perioada următoare pentru a o 

suplimenta cu specificația că se va face conform legislației depuneri de proiecte care 

vor fi analizate și vor fi repartizate către ONG-uri; sumt mai multe ONG-uri în 

Beiuș; unele au solicitat bani altele nu;  

 Domnul Novac Ionuț întreabă sub ce formă a fost atribuită suma de bani ca 

sprijin pentru Căminul din strada 22 Decembrie; întreabă de asemenea dacă la Casa 

de cultură este cineva care se ocupă de partea de educație culturală-educativă la 

copii deoarece în Beiuș nu mai  este un club al copiilor; spune că anul trecut a mai 

solicitat două finanțări în legătură cu centenarul dar nu a primit; întreabă ce se face 
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pentru copii direct cu sumele alocate la Cultură; spune că dacă nu primește suma de 

bani solicitată va fi nevoit să închidă asociație;   

 Domnul consilier Ispas Dan îl întreabă pe domnul Novac Ionuț dacă și-a făcut 

un calcul estimativ de câți bani ar avea nevoie? 

 Domnul Novac Ionuț spune că din calcule ar avea nevoie de 12 mii lei lunar;  

A reușit totuși să strângă de la unele firme din zonă și cu sprijinul părinților mai 

bine de un sfert de sumă și ar mai fi necesari 8 mii lei lunar;  

 Domnul consilier Ispas Dan spune că evenimentul Zilele Beiușului ar trebui 

să se autofinanțeze, altfel nu își are menirea; există sponsorizări, parteneriate în 

acest sens;  

 Domnul Primar spune că se simte jignit prin faptul că domnul Novac Ionuț 

are dubii pentru criteriile pe care au fost dați banii la Căminul Surorile Francesca de 

pe strada 22 Decembrie; spune de asemenea că execută un buget pe care îl votează 

Consiliul Local;  

 Domnul consilier spune că este de acord cu primarul când spune că execută 

un buget votat de consilierii locali; bugetul este o propunere a primarului dar stă la 

îndemâna consilierilor să îl modifice, să ia act de amendamente, să discute și în cele 

din urmă acel buget este voința consilierilor; a vota un buget local este un act 

asumat;    

 Domnul Duluș Ciprian – șef serviciu venituri- precizează, pentru a nu se 

înțelege greșit, că aceste fonduri care se acordă în baza Legii 350/  privind 

finanțările nerambursabile, care pot fi alocate și ONG-urilor pe anumite domenii de 

activitate, domenii stabilite printr-un regulament intern unde intră și cultura și 

educația; în acest sens există proceduri  în sensul că după ce se aprobă bugetul 

propriu, există dreptul ca în maxim 30 de zile să fie prezentat un program anual;  și 

aici intră autoritățile finanțatoare ( consiliul local și executivul ) care stabilesc un 

program anual; după ce s-a făcut acel program anual fiecare ONG poate să aplice 

acel proiect; aceasta nu înseamnă că imaginea UAT-ului poate fi asociată cu faptul 

că nu se mai poate duce la capăt o anumită activitate; chiar dacă este cuprins în 

buget, nu se poate garanta că un anumit ONG va câștiga; alocare directă de sume nu 

există ci doar în urma unor proceduri;  

 Domnul consilier Bunta Iulian Ovidiu propune sistarea în acest an a Zilelor 

Beiușului și suma alocată acestei manifestări să fie alocată ONG-urilor;  

 Se dă cuvântul și domnului Popa Alin- director Club Sportiv Bihorul Beiuș -  

care dorește să lămurească câteva aspecte vis-a-vis de ce înseamnă sportul la 

momentul actual în Beiuș; spune că s-au făcut diferite speculații, s-au vehiculat 

anumite sume vis-a-vis de bugetele avute în anii precedenți și de anul acesta raportat 

la performanțele pe care le are clubul sportiv la ora actuală; spune că multă lume 

înțelege prin buget că tot este alocat pentru secția fotbal;  spune că de când a venit la 

Clubul Bihorul Beiuș a încercat să diversifice cât mai mult secțiile de sport care 

sunt;  patru sunt deja afiliate; anul acesta dorește să înființeze și pentru fete ori o 

secție de gimnastică ori una de dans sportiv;detaliază și motivează în continuare 

necesitatea bugetului pentru clubul sportiv fiind multe competiții; spune că a adus 

performanțe la nivel de copii; sunt și patru contracte de transfer la alte cluburi 

sportive și vor fi bani care se vor întoarce la Clubul sportiv Bihorul Beiuș; sunt 
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titluri europene sau mondiale la karate; sunt rezultate bune și la tenis și atletism; 

spune că la fel ca ONG-urile și Clubul Sportiv dorește să investească și să 

promoveze copiii din Beiuș și zona limitrofă;  

 Domnul consilier  Ispas Dan  solicită domnului Popa Alin ca rapoartele pe 

care le întocmește periodic să le adreseze și Consilului local pentru a putea fi 

studiate; spune de asemenea ca pe echipamentele sportivilor să fie inscripționat 

”Consiliul municipal Beiuș și Primăria municipiului Beiuș” conform Planului de 

management al Clubului Sportiv;  

 Domnul Popa Alin motivează că nu a făcut acest lucru până acum datorită 

costurilor mari care sunt;  

 Doamna Popa Dorina propune să se ia 15 mii lei de la cultură, de la 

intreținere grădini publice parcuri zone verzi 20 mii lei, 10 mii lei de la Zilele 

Beiușului și să se pună la ONG-uri; propune de asemenea să se facă un parteneriat 

între Casa de Cultură și Asociația Micul Beiușan;  

 Domnul consilier Fofiu Nicolaie spune că sunt și biserici, alte locații, care se 

ocupă de educația copiilor, revine și în sarcina școlilor și a altor ONG-uri; aprciază 

activitatea Micului Beiușan; spune că bugetul Beiușului va fi mai mic pe an ce trece; 

s-a început în luna februarie prin votarea cheltuielilor și nu a veniturilor;  cheltuielile 

salariale și indemnizații ia mai mult de jumătate din veniturile proprii care sunt 

venituri certe, în jur de 15 milioane lei; un proiect mare pentru oraș ar fi Gazul 

metan, Parcul industrial și în continuare dezvoltarea geotermalului care să poată 

aduce venituri; sarcina Consiliului local este să dezvolte orașul pe termen lung;  

 Doamna Fărcuț Nicoleta precizează că în situația în care se vor atribui acele 

contracte de finanțare nerambursabilă, toate sumele care sunt cuprinse în acele 

contracte trebuiesc decontate până la sfârșitul exercițiului financiar, respectiv până 

la 15 decembrie pentru a se putea face închiderea iar cheltuielile vor putea fi 

decontate doar de la data încheierii acelor contracte;  

 Președintele de ședință solicită avizul comisiilor de specialitate pentru 

propunerea inițială de buget și modificată în ședințele pe comisii și cu 

amendamentul domnului Bunta Iulian Ovidiu și Ispas Dan din cursul ședinței de a se 

scoate evenimentul Zilele Beiușului și al doamnei Popa Dorina;  

  Comissiile 1, 2, 3 și 4 acordă aviz favorabil;  

 Se supune la vot prima variantă a bugetului propusă de executiv discutată în 

comisii fără amendamentul din plen;  

 Se votează cu 10 voturi abținere și 6 voturi împotrivă. 

 Consilierii propun împărțirea celor 50 mii lei care se scot de la evenimentul 

Zilele Beiușului astfel: 30 mii lei la ONG și 20 mii lei la culte;   

 Domnul primar insistă să rămână bugetat sensul giratoriu;  

 Domnul consilier Ispas Dan propune colegilor consilieri un amendament de a 

se scoate acest DALI până se va da o hotărâre de guvern de a se transfera această 

porțiune de drum către Beiuș și la o rectificare de buget se va bugeta; în aceste 

condiții ar fi disponibil în acest moment 95 mii lei;  

 Doamna consilier Teaha Mihaiela Monica întreabă dacă acest DALI întră în 

execuție acum sau doar se bugetează; 
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 Domnul consilier Ispas Dan spune că în momentul de față sunt alocați la culte 

70 mii lei și la ONG-uri 50 mii lei; propune să se echilibreze oarecum situație prin a 

se mai pune 20 mii lei la culte și 30 mii lei la ONG-uri;    

 Doamna director executiv Fărcuț Nicoleta spune că doar se bugetează;  

 Doamna Popa Dorina propune să se ia 15 mii lei de la Cultură, 25 mii lei de la 

întreținere gradini publice, parcuri, zone verzi 10 mii de la alte activități culturale – 

zilele Beiușului- deci un total de 50 mii lei și să să fie dirijați astfel: 30 mii le culte, 

20 mii lei la ONG-uri;  

 Domnul consilier Ispas Dan spune că în acest moment sunt trei amendamente: 

unul al dânsului și al domnului consilier Bunta Iulian Ovidiu – acela de anulare a 

finanțării pentru Zilele Beiușului – 50 mii lei care să fie orientați spre ONG-uri și 

culte, unul al doamnei consilier Popa Dorina, care tocmai a fost expus cu luarea 

unor sume din alte capitole și un al treilea amendament tot al dânsului, prin care 

solicită să nu se bugeteze în acest moment DALI pentru sensul giratoriu, motivul 

care se solicită acest lucru este acela că în acest moment transferul administrării 

acelui tronson de drum, transfer care se face prin Hotărâre de Guvern nu s-a 

consumat, nu s-a petrecut și consideră că a bugeta acum acel DALI înseamnă 

blocarea unei sume care acum ar putea fi distribuită în altă parte și în momentul în 

care vine Hotărârea de Guvern să se facă o rectificare de buget și să se bugeteze 

DALI-ul. 

 Domnul Primar are o specificație legată de sensul giratoriu aceea că nu este 

vorba de HG în primul rând; în al doilea rând s-a înaintat solicitare de aprobare la 

CNAIR  regionala Cluj.  

 Domnul consilier Ispas Dan întreabă cum se face acest transfer?  

 Doamna Scrofan Steliana Alina spune că drumul fiind al Ministerului 

Transporturilor iar CNAIR fiind o ramură a Ministerului Transporturilor ar trebui o 

Hotărâre de Guvern; poate că domnul Primar și ahitectul care au avut discuții cu 

aceștia și corespondență, au altă variantă;    

 Domnulm consilier Ispas Dan solicită și alte păreri de la alți juriști din sală. 

 Domnul jr. Boloca Alin spune că sectorul de drum din  DN 76 este în 

momentul de față în administrarea UAT Beiuș deoarece așa prevede un act 

normativ;  

 Domnul Duluș Ciprian – șef serviciu venituri precizează care sunt domeniile 

unde se aplică Regulamentul privind fondurile nerambursabile: activități de turism, 

activități sportive, culte religioase, programe culturale, activități în domeniul social; 

din aceste domenii se poate selecta unde să se atribuie sumele;   

 Domnul consilier Ispas Dan propune să se voteze cele două amendamente 

care nu necesită o discuție cu distribuirea, amendamentul doamnei Popa Dorina care 

a precizat clar de unde să se ia banii și unde să fie atribuiți, amendamentul cu DALI 

sens giratoriu după care să se ia o pauză pentru a se discuta pe marginea 

amendamentului dânsului și al domnului Bunta Iulian Ovidiu care necesită o 

distribuire a acelor bani;  

 Doamna consilier Teaha Mihaiela Monica propune să se voteaze toate 

variantele, să se vadă care trece  și după aceea să se discute distribuirea banilor;  
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 Se supune la vot primul amendament legat de anularea evenimentului Zilelor 

Beiușului propus de domnul Ispas Dan și Bunta Iulian Ovidiu care se votează cu 7 

voturi pentru, 3 abțineri – domnul viceprimar Dăescu Ovidiu Constantin și domnii 

consilieri Fofiu Nicolaie și Szigeti Cosmin Alexandru și 6  voturi împotrivă, deci a 

căzut această variantă;  

 Se votează amendamentul cu amânarea bugetării DALI-ului pentru sensul 

giratoriu până după emiterea hotărârii de guvern care transferă în administrarea 

UAT Beiuș tronsonul de drum care să fie bugetat la o rectificare de buget atunci 

când este transferul operat; se votează cu 2 voturi pentru, 12 abțineri și 2 voturi 

împotrivă;  

 Se supune la vot amendamentul doamnei Popa Dorina care se votează cu 13 

voturi pentrun și 3 abțineri;   

 Doamna director executiv Fărcuț Nicoleta spune în concluzie că se ia 15 mii 

lei de la Casa de Cultură,  25 mii lei de la întreținere zone verzi, 10 mii lei de la alte 

activități- Zilele Beiușului și se distribuie astfel totalul de 50 mii lei: 25 mii lei la 

culte iar la ONG-uri pentru activități cultural educative- fonduri nerambursabile 25 

mii lei; deci la ONG -uri un total de 75 mii lei;  

 Domnul Ispas Dan propune votarea bugetului în ansamblul lui, tot ce s-a 

discutat în ședințele de comisii plus acest amendament . 

 Se votează cu 14 voturi pentru și 2 abțineri ale domnilor consilieri Fofiu 

Nicolaie și Ispas Dan, adoptându-se hotărâre. 

  Domnul consilier Ispas Dan motivează abținerea prin faptul că  rămâne 

bugetat evenimentul Zilele Beiușului, că sunt bugetate deplasările în străinătate din 

banii publici pentru primar și unii consilieri sau doar pentru primar și celelalte 

motive amintite anterior;     

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

prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetului 

local (sursa A) înregistrat la data de 31.12.2018, și aprobarea virărilor din secțiunea 

de funcționare în secțiunea de dezvoltare. 

 Doamna director executiv spune că s-a înregistrat un excedent la data de 

31.12.2018 in suma de 8995,31 mii lei, din care, conform bugetului aprobat anterior, 

se propune utilizarea acestuia astfel: suma de 8848,20 mii lei la secțiunea de 

dezvoltarea și aprobarea unei virări de la secțiunea de funcționare la secțiunea de 

dezvoltare în sumă de  22 mii lei rămânând un disponibil la dispoziția bugetului 

local de 147,11 mii lei, care ulterior se va direcționa;  

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

proiectul de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local (sursa 

D) înregistrat la data de 31.12.2018. 

 Doamna director executiv spune că bugetul fondurilor nerambursabile, sursa 

D înregistrează un excedent la data de 31.12.2018 în valoare de 25,31 mii lei , care 
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se împarte pe cele două proiecte aflate în derulare: Proiect Beius Door și Proiect 

Eficientă energetică ; 

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

proiectul de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului activităţii finanţate din 

venituri proprii şi subvenţii întregistrat la data de 31.12.2018. 

 Doamna director executiv Fărcuț Nicoleta spune că sursa E înregistrează un 

excedent în valoare de 235,54 mii lei și se propune a fi utilizat ca sursă de finanțare 

al secțiunii de funcționare defalcat astfel:pentru activitatea de învățământ 57,42 mii 

lei , piața municipiului 178,07 mii lei, agricultură, silvicultură 0,04 mii lei;  Sursa F 

- Spitalul Municipal Ep.Nicolae Popovici, suma de 900 mii lei ca sursa de finantare 

a sectiunii de functionare, respectiv suma de 395,31 mii lei ca sursa de finantare a 

sectiunii de dezvoltare ; Sursa G înregistrează un excedent în valoare totală de 36,45 

mii lei ca sursa de finantare a sectiunii de functionare, defalcat astfel :muzeu-1,87 

mii lei, Casa de Cultură- 31,99 mii lei, CS Bihorul Beiuș-2,59 mii lei ;  

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

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

adoptându-se hotărâre.  

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

prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea virărilor sumei de 22,50 mii lei din 

secţiunea de funcţionare în secţiunea de dezvoltare pentru finanţarea obiectivelor de 

investiţii la Piaţa municipiului Beiuş (sursa E) . 

 Doamna Director economic spune că având în vedere bugetul aprobat pe 

partea de activități autofinanțate la Piața municipiului Beiuș se propune virarea 

sumei de 22,50 mii lei de la secțiunea de funcționare la secțiunea de dezvoltare. 

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

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

adoptându-se hotărâre.   

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

prezintă proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor, taxelor și tarifelor 

locale pentru anul 2020, indexate cu rata inflației comunicata pe site-ul Ministerului 

de Finanțe din data de 18.02.2019, stabilita la procentul de 4,6 %, conform 

Comunicatului de presa nr.17/2019 al Institutului Național de Statistică.   

 Domnul primar spune că rata înflației este de 4,6%; nu se propune creșterea 

sau micșorarea taxelor pe 2020 decât cu rata inflației;  

Domnul Bunta spune că pentru a corela Anexa 5 cu Anexa 6 referitor la 

taxele de vizare anuală pentru agenții comerciali din municipiul Beiuș și pentru a 

ține cont și de legislație care obligă prin Codul Fiscal să se țină cont de taxe în 

funcție de metrii pătrați în care își desfășoară activitatea cele trei coduri CAEN, 

propune să se pornească de la 100 lei taxă de avizare de până la 20 mp, 110 lei între 

21 mp și  30 mp, 120 lei între 31 mp și 50 mp, 130 lei între 51 mp și 100 mp, 140 lei 

între 101 mp și 200 mp,  150 lei între 201 mp și 300 mp, 160 lei între 301 mp și 400 



 11 

mp, 170 lei între 401 mp și 500 mp și 180 lei pentru ce depășește 500 mp, corelat cu 

rata inflației;  

Domnul Fofiu Nicolaie spune că este o inițiativă bună dar i  se par cam 

îngrămădite sumele de la 20 mp la 500 mp; puteau fi intinse altfel pentru a fi 

fezabile;  

Domnul consilier Buie Iosif îl întreabă pe domnul Duluș Ciprian dacă sunt 

creanțe de recuperat  la acest nivel de impozitare?  

Domnul Duluș Ciprian spune că sunt și se vor face notificări și deplasări în 

teren pentru recuperarea acestora;  

Domnul Buie Iosif spune că decât să se ia taxe mari de la cei ce nu pot plăti 

mai bine să se ia taxe mai mici de la mai mulți . 

Domnul Duluș Ciprian spune taxele au fost supuse dezbaterii publice stând pe 

site-ul Primăriei 30 de zile; nu au fost făcute nici o remarcă și nici o contestație, deci 

au trecut în forma respectivă; aceasta este propunerea executivului iar consiliului 

local va vota în consecință sau după cum consideră;  

Președintele de ședință spune că în momentul de față sunt două proiecte de 

hotărâre; unul al executivului și celălalt al executivului la care survine 

amendamentul domnului consilier Bunta Iulian Ovidiu;  

Supune la vot proiectul de hotărâre al executivului;  

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

Se supune la vot proiectul de hotărâre care se votează cu 12 voturi pentru  și 4 

abțineri ale doamnei consilier  Monenciu Rodica și ale domnilor consilieri Bunta 

Iulian Ovidiu, Buie Iosif și Sferle Ioan adoptându-se hotărâre. 

La punctul 9  al ordinii de zi domnul Primar ing. Mlendea Căluș Petru 

prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de organizare şi 

desfăşurare a procedurii de licitaţie publică deschisă cu strigare pentru închirierea 

prin licitaţie publică deschisă cu strigare a unor bunuri imobile - locuri la mese (631 

locuri) din Piaţa Agroalimentară a municipiului Beiuş. 

 Domnul Primar spune că cele 631 locuri din piață vor fi scoase la licitație pe 

sectoare; este prezentat caietul de sarcini, sectorizarea, actele necesare prezentării la 

licitație, comisia de licitație; în termen cât mai rapid să se poată face intrarea în 

legalitate în această zonă a pieței pentru a se putea întocmi contracte pe locurile 

atribuite;  

 Domnul Szigeti Cosmin întreabă când va fi această licitație?  

 Domnul Primar spune că avizul de la Prefectură pentru hotărâre este de 10 

zile și într-o lună și jumătate să va termine procedura și se vor întocmi contractele 

pe suprafețele licitate.. 

Doamna Popa Dorina spune că pasul de licitație pentru bunurile imobile 

locurile la mese este de 10 lei pentru sectorul A respectiv 15 lei pentru sectoarele B, 

C, D;  spune să fie trecut un pas de 5 lei așa cum s-a discutat în comisii;  

Domnul Bunta Iulian Ovidiu are o observație: spune că la secțiunea 4 la 

Contractul de închiriere, la punctul 7 – Obligațiile locatarului – rămâne litera K –se 

prevăd următoarele :  ”locatarul răspunde în exclusivitatea de luarea măsurilor 

pentru prevenirea și stingerea incendiilor pentru bunul deținut cu chirie, în 

conformitate cu reglementările în vigoare”; precizează că dacă se păstrează această 
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literă în Contract, se va umple piața cu stingătoare; spune că este anormal să oblige 

fiecare chiriaș în parte, pentru un metru liniar de masă să procedeze ca atare; crede 

că la nivelul administrației pieții sunt luate toate măsurile în acest sens;   

menționează de asemenea că tot la articolul 7 litera m scrie ” să asigure măsuri de 

dezinsecție, deratizare și alte asemenea cu privire la bunul închiriat și să nu 

impiedice activitățile de această natură inițiate de către locator„; este de părere că 

trebuie să se deratizeze pe de-a întregul și nu de fiecare locatar în parte iar acesta din 

urmă să suporte contravaloarea cheltuielilor;   

Domnul jr. Boloca Alin face precizări conform legislației în materie pe seama 

amendamentului domnului consilier Bunta Iulian Ovidiu;  

Se solicită avizul comisiilor. 

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

Se supune la vot  propunerea executivului care se votează cu 12 voturi pentru 

și 4 împotrivă ale domnilor consilieri Bunta Iulian Ovidiu, Buie Iosif, Sferle Ioan și 

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

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

prezintă proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local 

al municipiului Beiuş în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. IZVORUL 

MINUNILOR BEIUŞ S.A., care va avea loc în data de 16.05.2019, ora 13, la sediul 

societăţii din municipiul Beiuş, str. Ioan Ciordaş, nr. 2, jud. Bihor. 

Se fac propuneri pentru reprezentați. 

 Doamna Monenciu Rodica propune pe domnul Bunta Iulian Ovidiu. 

 Se trece la vot secret. 

 După exercitarea votului secret doamna Popa Dorina dă citire procesului 

verbal încheiat de comisia de validare în urma numărării voturilor.Se constată că 

domnul Bunta Iulian Ovidiu a întrunit 15 voturi cu sintagma ”DA” și un vot cu 

sintagma ”NU” , fiind ales reprezentant al Consiliului Local al municipiului Beiuş în 

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. IZVORUL MINUNILOR BEIUŞ 

S.A.,   

 Domnul viceprimar părăsește motivat lucrările ședinței. 

 Se solicită avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului local. 

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

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

abținere a domnului consilier Ispas Dan, adoptându-se hotărâre.  

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

prezintă proiectul de hotărâre privind neasumarea responsabilităţii organizării şi 

derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziţia 

produselor şi a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru 

derularea măsurilor educative aferente Programului pentru şcoli al României.  

Domnul Primar spune că prin Programul pentru școli al României se acordă 

gratuit pentru preșcolari și elevii din învățământul primar și gimnazial fructe, 

legume, lapte, produse lactate într-o valoare zilnică pe un preșcolar; până acum toate 

instituțiile au derulat această activitate prin Consiliul Județean; este o activitate 

destul de laborioasă, ține în mod deosebit de raportările care se fac de la școală, 

licitațiile care se fac de Consiliul județean; până acuma s-au desfășurat în condiții 
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foarte bune de Către Consiliul Județean de aceea nu se asumă răspunderea de a face 

asemenea licitații;  

Domnul consilier Ispas Dan spune că aceasta nu însemnă că se blochează 

programul. 

Domnul Primar spune că programul se va derula de către Consiliul Județean 

în continuare dar pentru aceasta este nevoie de acceptul sau refuzul Consiliului 

municipal Beiuș.  

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

prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea materialelor de pe ordinea de zi a 

Adunării Generale Ordinară  a Acţionarilor S.C. EDILUL  S.A. din data de 

25.04.2019, ora 16,00. 

Domnul Primar spune că materialele de pe ordinea de zi au fost aprobate în 

ședințele de comisii; ședința va avea loc imediat după terminarea ședinței ordinare.  

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

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

adoptându-se hotărâre.  

La punctul 13 al ordinii de zi domnul Primar ing. Mlendea Căluș Petru 

prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării art. 92 din 

Regulamentul de ordine interioară al aparatului de specialitate al Primarului 

municipiului Beiuş şi al instituţiilor subordonate, pentru personalul contractual. 

Domnul Primar spune că se schimbă un singur subcapitol din art. 92  referitor 

la programul de lucru; personalul de la spații verzi, șoferul, începe progrmul la ora 6 

și îl termină la ora 14;    

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

prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acţiune privind 

serviciile sociale furnizate de Compartimentul de Asistenţă Socială pe anul 2019.    

 Domnul Primar spune că au fost discutate activitățile în ședințele de comisie 

și trebuie aprobat anual acest plan.  

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 15 al ordinii de zi domnul Primar ing. Mlendea Căluș Petru 

prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi 

cheltuieli al Ocolului Silvic “Codrii Beiuşului” R.A. Beiuş pe anul 2019, conform 

Anexelor nr. 1 şi nr. 2. 

Domnul Primar spune că după cum s-a convenit, 10% din vărsăminte să fie 

folosite de Ocolul Silvic, respectiv 32 mii lei pentru a termina o parcare din curtea 

interioară și o cotă parte să fie folosită și pentru montarea unui sistem de 

supraveghere, fiind o clădire izolată de oraș. 
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Domnul Fofiu Nicolaie spune că se putea lua, conform legii  între 50% și    

100 % din profit; s-a luat 90% din profit; s-a identificat această sursă și poate fi 

folosită pentru sensul giratoriu sau pentru altă investiție, fiind bani ce vin fără o 

sursă suplimentară;  

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 16 al ordinii de zi domnul Primar ing. Mlendea Căluș Petru 

prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de investiţii şi dotări al 

S.C. Compania de Apă Oradea S.A. - sucursala Beiuş pe anul 2019, pentru serviciul 

de apă şi canalizare din municipiul Beiuş. 

 Domnul Primar spune că sunt câteva lucrări convenite în ședința de la 

Aparegio și se va coordona autoritatea locală cu Aparegio; cheltuielile importante 

sunt pe branșamente, pe rețeaua din străzile Arinilor, Horia, Ciprian Porumbescu și 

canalizare strada Pescarilor; lucrările se vor derula în cursul acestui an; extinderea și 

modernizarea infrastructurii ține de faptul că o mare parte din străzi au fost 

construite  fără canal pluvial; din momentul în care a fost dată în funcțiune stația de 

epurare, a crescut valoarea curentului electric consumat, factura este mai mare de 

cel puțin 6-7 ori și ca atare se fac eforturi comune, mai ales pe investiția celor de la 

Compania de Apă, de a deversa apele pluviale și de a nu mai deversa apa 

geotermală în apa menajeră;   

 Domnul Fofiu Nicolaie propune, ca din moment ce s-a făcut pe CNI investiții 

și pe rețele de apă de polietilenă de înaltă densitate, branșamentele sunt o urgență 

care trenează și măcar obiectivul acesta de o mie de branșamente în 2019 să se facă; 

 Domnul Primar spune că a fost o întâlnire între autoritatea locală, Transgex și 

Compania de Apă și având în vedere că s-a atribuit licitația pentru anumite loturi de 

străzi, pentru trotuare, s-a stabilit ca în paralel cu constructorul să se facă și 

investiția de către Compania de Apă;  

 Domnul Fofiu Nicolaie întreabă care este situația Stației de epurare de la 

Delani? 

 Domnul Primar spune că în buget a fost prins un studiu de fezabilitate pentru 

stație și speră că se va găsi o soluție de finanțare pe PNDL, pentru că din buget 

propriu o rețea de 2,8 km ar costa destul de mult;  

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

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

adoptându-se hotărâre.  

 17. Diverse. 

 1. Raport privind activitatea asistenţilor personali desfăşurată în semestrul II 

al anului 2018. 

 2. Adresa doamnei Todoran Claudia-Ioana înregistrată la sediul instituţiei 

noastre sub nr. 2763/18.03.2019. 

 3. Adresa domnilor Cociu Nicolae şi Cociu Florin înregistrată la sediul 

instituţiei noastre sub nr. 3404/01.04.2019. 

 4. Adresa Colegiului Naţional ”Samuil Vulcan“ Beiuş nr. 674/02.04.2019 

înregistrată la sediul instituţiei noastre sub nr. 3478/02.04.2019. 
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 5. Adresa Parohiei Ortodoxe Române Beiuş II nr. 29/16.04.2019 înregistrată 

la sediul instituţiei noastre sub nr. 3991/16.04.2019. 

 Legat de cererile Colegiului Naţional ”Samuil Vulcan“ Beiuş și Parohiei 

Ortodoxe Române Beiuş II, au fost discuții în ședințele de comisii. 

 Cererea domnului Cociu, acest teren a fost ofertat la schimb pentru a rezolva 

o problemă mai veche din Oraș;  

 Doamna Scrofan Steliana Alina spune că este vorba de un hectar de teren 

primit de municipiul Beiuș la schimb; este o sentință definitivă care trebuie pusă în 

executare;s-a propus și acel teren în compensare la persoanele din sentință, la 

reclamanți, dar s-a ivit o problemă care se încearcă să se rezolve cu Comisia 

Județeană de Fond Funciar; terenul este în teritoriul administrativ al Comunei 

Curățele; trebuie găsit o soluție, să se vadă pe cine este titlul de proprietate; până 

atunci nu se poate da curs unei solicitări pe terenul respectiv din moment ce avocata 

persoanelor respective a răspuns că dorește terenul;  

 Legat de cererea doamnei Tudoran Claudia Ioana de a construi o terasă din 

lemn pe terenul public, răspunsul a fost dat de compartimentul urbanism; se va face 

un PUZ în zona respectivă și vor fi tratate cu aceeași măsură toate terasele care se 

vor construi în Beiuș;   

   Doamna Popa Dorina menționează că având în vedere că au fost alocați bani 

și la culte și Parohia V are documentație depusă pentru obținerea unei sume de bani 

în vederea continuării lucrărilor de construcții;  

 Doamna Bara Florentina Ioan spune că  la ultima ședință ordinară a solicitat 

șefului de la Piață să vină cu un raport de activitate pe care nu l-a primit încă și 

solicită din nou acest raport;  

 Domnul Primar informează că domnul avocat Butaș Viorel își oferă serviciile 

să reprezinte Primăria municipiului Beiuș în procesul legat de cele 43 hectare sub 

forma unui contract de sponsorizare cu valoare de un leu.  

  Nemaifiind alte probleme la ordinea de zi, preşedintele declară închise 

lucrările  şedinţei  ordinare şi mulţumeşte tuturor pentru participare. 

  Drept care s-a încheiat prezentul proces-verbal. 

 

 

       PREŞEDINTE  DE ŞEDINŢĂ                                   S E C R E T A R  

        Prof.ISPAS DAN MUGUREL                      Jr.SCROFAN STELIANA ALINA 


