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JUDEŢUL BIHOR 

CONSILIUL MUNICIPAL BEIUŞ 

               

        PROCES – VERBAL 

 

 

 Încheiat azi 13.04.2020 în şedinţa extraordinară convocată prin Dispoziţia nr.  

108/09.04.2020, a Primarului Municipiului Beiuş, la care sunt prezenţi un număr de 

17 consilieri, ședinţa desfășurată pe platforma on-line, fiind legal constituită.  

 Domnul consilier Gavra Viorel este ales 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 alegerii preşedintelui de şedinţă pe luna aprilie 2020. 

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

13.04.2020. 

 3. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare   din data de 31.03.2020. 

 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării contribuției proprii a 

U.A.T.  Beiuș la proiectul”Modernizare și dotare Casa de Cultură și amenajare 

spațiu urban aferent în municipiul Beiuș”, aprobate prin HCL nr. 114/26.04.2018, 

modificate prin HCL nr. 177/22.08.2018 și actualizate prin HCL NR. 

23/11.02.2020. 

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

13.04.2020. 

 Se solictă avizul comisiilor de specialitate care dau aviz favorabil. 

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

aprobarea ordinii de zi a şedinţei extraordinare din data de 13.04.2020. 

 La punctul 3 al ordinii de zi se supune la vot procesul verbal al sedinței 

ordinare din data de 31.03.2020. 

 Se solictă avizul comisiilor de specialitate care dau aviz favorabil. 

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

aprobarea procesului verbal al sedinței ordinare din data de 31.03.2020. 

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

proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării contribuției proprii a U.A.T.  

Beiuș în proiectul”Modernizare și dotare Casa de Cultură și amenajare spațiu urban 

aferent în municipiul Beiuș”, aprobate prin HCL nr. 114/26.04.2018, modificate prin 

HCL nr. 177/22.08.2018 și actualizate prin HCL nr. 23/11.02.2020. 

Domnul Primar spune că din totalul de 12622371 lei, contribuția primăriei de 

2% este de 252447,42 lei și s- a declarat neeligibil suma de 4994 lei ; aceasta este 

exact valoarea cu care se depășesc 10 mii lei; s-a declarat neeligibil de la cheltuielile 

pentru informare și publicitate;nu s-a făcut și rectificare de buget întrucât această 

acțiune are loc la sfârșitul proiectului deci proiectul derulându-se pe durata a 24 de 

luni se poate face oricând pe parcursul acestui an rectificarea de buget cu suma de 



 2 

4994 lei; solicită ca această sumă să fie suportată ulterior de la bugetul local; această 

sumă reprezintă mai puțin de patru la mie din valoarea totală a proiectului. 

Se solictă avizul comisiilor de specialitate care dau aviz favorabil. 

Se supune la vot şi 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         

                Prof.GAVRA VIOREL                       SCROFAN STELIANA ALINA 


