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JUDEŢUL BIHOR 

CONSILIUL MUNICIPAL BEIUŞ 
 

 

              PROCES – VERBAL 

 

 Încheiat azi 04.06.2020 în şedinţa extraordinară convocată prin Dispoziţia nr. 

146/29.05.2020, a Primarului Municipiului Beiuş. 

Sunt prezenţi un număr de 12 consilieri, absenţi motivat fiind domnul 

Viceprimar Dăescu Ovidiu Constantin, domnul consilier Jurcan Mircea, domnul 

consilier Maior Călin Paul, domnul consilier Roman Dan Gheorghe şi doamna 

consilier Bara Florentina Ioana, ședinţa fiind legal constituită. 

La şedinţă participă domnul Degău Ioan şi doamna consilier judeţean Babău 

Stela. 

 Doamna consilier  Liga Florica este aleasă preşedinte 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 alegerii preşedintelui de şedinţă pe luna iunie 2020. 

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

04.06.2020. 

 3. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de “Cetăţean de Onoare  post-

mortem al Municipiului Beiuş”, domnului avocat şi om politic dr. Gheorghe Crişan 

(1887-1935) 

  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării volumului pubelelor 

pentru colectarea deşeurilor reziduale de la 60 litri (aprobat prin H.C.L. nr. 

80/28.05.2020) la 40 litri sau multiplu de 40 litri, în funcţie de solicitările 

beneficiarilor, pentru municipiului Beiuş 

  La punctul 2  se supune la vot ordinea de zi a ședinței extraordinare din data 

de 04.06.2020. 

 Se supune la vot proiectul de hotărâre şi se votează în unanimitate adoptându-

se hotărârea privind aprobarea ordinii de zi a ședinței extraordinare din data de 

04.06.2020   

  La punctul 3 domnul primar prezinţă proiectul de hotărâre privind conferirea 

titlului de “Cetăţean de Onoare post – mortem al Municipiului Beiuş”, domnului 

avocat şi om politic dr. Gheorghe Crişan (1887-1935) 

Domnul Primar ing. Mlendea Căluş Petru spune că azi, 04.06.2020 se 

împlinesc 100 de ani de la semnarea Tratatului de la Trianon între Puterile Aliate 

învingătoare în Primul Război Mondial şi Ungaria, în calitate de stat successor al 

Imperiului Austro-Ungar, stat învins în Primul Război Mondial. Tratativele cu 

Ungaria au fost de durată, de aproape un an de zile, din mai multe motive; Ungaria 

trebuia dezmembrată şi teritoriile care au aparţinut fostului Imperiului Austro-Ungar, 

retrocedate; Opoziţia Ungaria a fost puternică, în condiţiile în care pierdea 

aproximativ 70% din teritorii şi 60% din populaţie; în România în primăvara anului 

1919, liberalul, Ionel Brătianu, şi pentru motivaţia de a participa la tratativele de la 
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Trianon desemnează ca premier un ardelean în persoana lui Alexandru Vaida 

Voievod, din considerentul că un ardelean punea cât se poate de corect problema şi 

se zbătea pentru zonele din România care aparţineau de Imperiul Austro-Ungar; 

legătura Beiuşului cu Tratatul de la Trianon este tocmai acest an de negocieri, 

întrucât din delegaţia română care a participat la negocieri a făcut parte şi doctorul 

avocat Gheorghe Crişan, fiul lui Ilarie Crişan din Beiuş; Gheorghe Crişan a urmat 

Gimnaziul ctitorit de Samuil Vulcan din Beiuş, a urmat ulterior Universitatea Regală  

Maghiară de la Budapesta, studiind dreptul, fiind licenţiat “magna cum laude”; în 

perioada 1913 a practicat avocatura la Arad alături de Ştefan Cicio Pop şi Vasile 

Goldiş; a fost unul dintre participanţii la declaraţia de autodeterminare Naţională de 

la Oradea din 12.10.1918, declaraţie ce avea să fie citită în săptămâna imediat 

următoare în Parlamentul de la Budapesta de către Alexandru Vaida Voievod; 

totodată în perioada 1918-1919, chiar dacă nu a fost combatant în Primul Război 

Mondial el a apărat, din postura de avocat, românii care erau acuzaţi de trădare de 

patrie de către forţele de ocupaţie maghiară; Gheorghe Crişan a făcut parte ca 

Secretar de Stat la Ministerul Lucrărilor Publice, la Ministerul Finanţelor şi în 

momnetul în care a participat în delegaţia condusă de Alexandru Vaida Voievod, a 

pornit din postura de Primar al Beiuşului şi avocat; este un motiv pentru care azi, la 

sărbătorirea a 100 de ani de la Tratatul de la Trianon, i se conferă, la sugestia 

domnului Degău Ioan şi a unui grup de consilieri, titlul de Cetăţean de onoare al 

municipiului Beiuş; din păcate la doar 48 ani, suferă un atac de cord şi moare; este 

înmormântat la Cimitirul din Beiuş, unde are şi un monument întreţinut de 

administraţia locală şi familia domnului Degău Ioan;  

Se dă cuvântul domnului consilier Ispas Dan care propune un moment de 

reculegere pentru Gheorghe Crişan şi pentru toţi făuritorii României Mari, pentru toţi 

cei care au luptat şi apoi pentru toţi cei care, ca diplomaţi, au dus acest proces la bun 

sfârşit, la făurirea ţării în care azi trăiesc toţi românii; 

Domnul consilier Ispas Dan evocă contextul în care s-a desfăşurat şi încheiat 

tratatul de la Trianon. 

Despre Gheorghe Crişan, domnul consilier spune că a fost o personalitate 

complexă; a fost unul dintre cei mai buni penalişti ai României şi nu a participat doar 

la evenimente legate de Marea Unire; a fost în delegaţia care a negociat chestiunile 

orientale, drepturile minorităţilor din România de după Paris-Versaille; a fost un 

apropiat al lui Titulescu şi aceasta spune mult să fii un delegat al lui Titulescu în 

1933 în conferinţa economică de la Londra;  până spre finele vieţii, acest om a fost 

prezent tot timpul în viaţa politică şi diplomatică a României – subsecretar de stat, 

ministru pentru Ardeal, deputat aproape în toate legislaturile interbelice şi mulţi ani 

preşedinte al Filialei Bihorene a Partidului Naţional Ţărănesc. 

Domnul consilier Gavra Viorel spune că Trianonul a însemnat nu numai 

cunoaşterea internaţională a unirii Transilvaniei la România ci a însemnat şi 

recunoaşterea drepturilor politice şi civile ale populaţiei româneşti care era de fapt 

majoritară în zonă; a doua concluzie este că realizarea acestei uniri s-a datorat şi 

demersurilor politice şi diplomatice ale marilor oameni din  stat cum ar fi: C.I. 

Brătianu, doctoral Cantacuzino şi Nicolae Titulescu; ultimii doi au fost cei care au 

semnat Tratatul de la Trianon din partea României;  

Domnul Consilier Ispas Dan face o precizarea la ceea ce mai sus amintea 

domnul Primar; spune că acel regat al Ungariei care nu a fost niciodată un stat de 
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sine stătător ci o creaţie de la dualismul din 1866 în cadrul Imperiului Austro-Ungar, 

din acea zonă administrativă, denumită generic Ungaria, în documente nu există 

denumirea Austro-Ungaria ci Imperiul Cezaro-Crăiesc-în acte – adică Statul Imperial 

şi Regal, s-a pierdut 70% din teritoriu, circa 60% din populaţie; dar a pierdut acele 

teritorii, cu acea populaţie în care nu erau majoritari etnicii maghiari; nicăieri în acele 

teritorii pierdute, etnicii maghiari nu au fost majoritari în momentul tratatului de la 

Trianon; a nu se înţelege că Ungaria a pierdut 70% din teritoriu şi 60% din populţie; 

a pierdut teritorii în care erau majoritari slovacii, a pierdut teritorii în care erau 

majoritari şi au fost întotdeauna majoritari, de la vlădica Traian începând, românii, 

teritorii în care erau majoritari sârbii, croaţii; acestea sunt teritoriile pe care zona 

administrativă, numită generic Ungaria în cadrul Austro-Ungariei le pierde; Ungaria 

vine acolo doar ca un moştenitor al Imperiului Austro-Ungar;   

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 domnul Primar ing. Mlendea Căluş Petru prezintă  proiectul de 

hotărâre privind aprobarea modificării volumului pubelelor pentru colectarea 

deşeurilor reziduale de la 60 litri (aprobat prin H.C.L. nr. 80/28.05.2020) la 40 litri 

sau multiplu de 40 litri, în funcţie de solicitările beneficiarilor, pentru municipiului 

Beiuş. 

  Domnul Primar spune ca a avut loc o discuţie cu conducerea de la AVE care a 

câştigat licitaţia pe zona 4; în şedinţa de consiliu precedentă s-a aprobat volumul 

pubelelor pentru deşeul menajer; a fost propus să fie de 40 litri; dar dacă ritmicitatea 

rămâne o dată pe săptămână s-a propus ca volumul să fie de 60 litri; întrucât pubelele 

sunt achiziţionate şi o parte sunt aduse şi la Beiuş, se merge pe multiplu de 40 litri 

sau 120 litri chiar; respectiv, la solicitarea gospodăriilor unde sunt mai mulţi membri 

în familie se poate opta pentru două recipiente de 40 litri sau unul de 80 sau 120 litri ; 

se propune aprobarea acestei variantei multiplu de 40 litri, deoarece nu există 

varianta de 60 litri în gama lor, fiind şi achiziţionate deja, în funcţie de solicitările 

beneficiarilor;  

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.  

 Nemaifiind alte probleme la ordinea de zi, preşedintele declară închise 

lucrările  şedinţei  extraordinare şi mulţumeşte tuturor pentru participare. 

 Drept care s-a încheiat prezentul proces-verbal. 

 

 

       PREŞEDINTE  DE ŞEDINŢĂ                      SECRETAR  GENERAL al UAT     

                 LIGA FLORICA                                  Jr.SCROFAN STELIANA ALINA 

 

 

 

Întocmit 

Fuliaș Monica Daniela  


