JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL MUNICIPAL BEIUŞ
PROCES – VERBAL
Încheiat azi 11.02.2020 în şedinţa extraordinară convocată prin Dispoziţia nr.
44 din 07.02.2020 a Primarului Municipiului Beiuş, la care sunt prezenţi un număr de
14 consilieri, absenţi motivat fiind doamnele consilier Bara Florentina Ioana, Teaha
Mihaila Monica şi domnul consilier Maior Călin, ședinţa fiind legal constituită.
Domnul consilier Bunta Iulian Ovidiu 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 februarie 2020.
2. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței extraordinare din data de
11.02.2020.
3. Aprobarea procesului verbal a şedinţei ordinare din data de 28.01.2020.
4. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici, a
contribuţiei proprii a U.A.T. Municipiul Beiuş şi a valorii totale a proiectului
“Modernizarea si dotarea Casei de Cultura „Ioan Ciordas” Beius si amenajarea
spatiului urban aferent in municipiul Beius”.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării H.C.L. nr. 19/28.01.2020
privind aprobarea dezmembrării numărului cadastral 101763 înscris în C.F. nr.
101763 Beiuş, teren aflat în proprietatea publică a municipiului Beiuş, în numărul
cadastral 105697 în suprafaţă de 5.006 mp şi numărul cadastral 105698 în suprafaţă
de 1.108 mp, în sensul modificării notării de domeniul public în domeniu privat din
Art. 1, Art. 2 şi Art. 3, conform înscrierii de sub B2 din C.F. nr. 101763 Beiuş.
La punctul 2 se supune la vot ordinea de zi a ședinței extraordinare din data de
11.02.2020.
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
11.02.2020.
La punctul 3 este prezentat procesul verbal al şedinţei ordinare din data de
28.01.2020.
Se solicită avizul comisiilor de specialitate care dau aviz favorabil.
Se supune la vot şi 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 actualizarea indicatorilor tehnico-economici, a
contribuţiei proprii a U.A.T. Municipiul Beiuş şi a valorii totale a proiectului
“Modernizarea si dotarea Casei de Cultura „Ioan Ciordas” Beius şi amenajarea
spatiului urban aferent în municipiul Beius”.
Domnul Primar spune că în luna martie 2018 s-a depus prin intermediul biroului
de proiecte un proiect pentru Casa de Cultură; datorită alocării de fonduri suplimentare
pe AXA POR, acest proiect a devenit eligibil; s-a primit o listă de clarificări la care se
va răspunde până luna viitoare; una dintre clarificări era actualizarea preţurilor
conform Ordonanţei 114/2018, faţă de preţurile din 2018 când a fost depus proiectul;
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valoarea iniţială a proiectului a fost de 12254276,59 lei TVA inclus; în urma devizelor
făcute de proiectant a rezultat faptul că valoarea actuală calculată este de 12627365,22
lei; contribuţia primăriei de 2% se majorează aferent de la 245.085,53 lei la 252.547,30
lei; cele două obiective sunt de Casa de Cultură propriu zisă cu estrada şi scena pentru
spectacole în aer liber cu valoare totală de 3312757,55 lei şi strada Mociulschi în
lungime de 487 m + conexiunile la cele trei străzi- Cristescu, Bujorilor şi Constantin
Pavel; sunt toate clarificările şi odată cu hotărârea de consiliu se vor transmite către
POR; a fost prinsă în bugetul local suma de 150 mii lei pentru refacerea porţiunii de
gard aferentă Casei de Cultură la limita cu Unitatea militară; se va muta gardul şi se va
prelua suprafaţa ce aparţine Primăriei Beiuş din incinta Unităţii Militare;se va refece
tot gardul; a fost primit Avizul de la Statul Major al Armatei cu condiţia ca în partea
din spate pe direcţia estradei, acel gard să aibă o înălţime de 3,5 m pentru a nu se vedea
peste gard în incinta Unităţii Militare şi să fie prevăzut cu sârmă ghimpată;
Se cere părerea comisiilor de specialitate
Comisiile 1, 2, 3 și 4 acordă aviz favorabil.
Se supune la vot proiectul de hotărâre care se votează în unanimitate, adoptânduse hotărâre.
La punctul 5 al ordinii de zi domnul Primar ing. Mlendea Căluș Petru prezintă
proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării H.C.L. nr. 19/28.01.2020 privind
aprobarea dezmembrării numărului cadastral 101763 înscris în C.F. nr. 101763
Beiuş, teren aflat în proprietatea publică a municipiului Beiuş, în numărul cadastral
105697 în suprafaţă de 5.006 mp şi numărul cadastral 105698 în suprafaţă de 1.108
mp, în sensul modificării notării de domeniul public în domeniu privat din Art. 1, Art.
2 şi Art. 3, conform înscrierii de sub B2 din C.F. nr. 101763 Beiuş.
Domnul Primar spune că dintr-o eroare, la acea dezmebrare din curtea de la
Edilul, între Compania de Apă şi Edilul s-a folosit termenul ”proprietate privată” în loc
de “proprietate publică” ; a fost o eroare de redactare; solicită rectificarea hotărârii de
consiliu în acest sens.
Domnul consilier Ispas Dan spune că grupul PSD s-a abţinut de la vot şi la
adoptarea hotărârii menţionate şi se va abţine şi azi; aşteaptă să vadă care este cursul
acelor terenuri după dezmembrare; spune că din punctul de vedere al grupului PSD
situaţia nu este clarificată.
Se cere părerea comisiilor de specialitate
Comisiile 1, 2, 3 și 4 acordă aviz favorabil.
Se supune la vot proiectul de hotărâre care se votează cu 5 abţineri şi 9 voturi
pentru, adoptându-se hotărâre.
În altă ordine de idei domnul Primar solicită consilierilor să se gândească la o
soluţie de transfer a bibliotecii da la Colegiul Ioan Ciordaş; orice sugestie este bine
venită; spune că prin Ordonanţa 90/2020 Primăria este inclusă într-un program Pilot şi
se doreşte implementarea acelui proiect.
Intervine şi domnul consilier Ispas Dan cu o situaţie urgentă; legat de trecerea la
nivel cu calea ferată din strada Garofiţei spune că răspunsul Regionalei CFR Cluj
spune că nu pot fi înfiinţate treceri la nivel cu calea ferată noi decât la distanţe de 1 km
în localităţi şi peste 3 km în afara localităţilor; spune că în cazul de faţă nu este vorba
de a înfiinţa o trecere la nivel cu calea ferată; această trecere există de 60 de ani;
Primăria Beiuş se poate prevala de acest lucru şi se poate spune că se doreşte
recondiţionarea acesteia deoarece este deteriorată; temeiul legal de care s-a prevalat
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Regionala CFR Cluj nu are legătură cu speţa de la Beiuş care se referă la o trecere
veche, existentă de 60 de ani; temeiul legal trimis se bazează pe înfiinţarea de treceri la
nivel cu cale ferată noi;
Domnul Viceprimar spune că în evidenţa Regionalei CFR Cluj nu există acestă
trecere;
Domnul consilier Ispas Dan spune că aceasta este culpa lor; trecerea în sine a
existat; că Regionala CFR nu are documente după 60 de ani nu mai este problema
Beiuşului; trebuie să se dovedească că nu se înfiinţează nimic, că a existat acea trecere.
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
BUNTA IULIAN OVIDIU

SECRETAR GENERAL al UAT
Jr.SCROFAN STELIANA ALINA

Întocmit
Fuliaș Monica Daniela
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