JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL MUNICIPAL BEIUŞ
PROCES – VERBAL
Încheiat azi 15.06.2020 în şedinţa extraordinară convocată prin Dispoziţia nr.
156/11.06.2020, a Primarului Municipiului Beiuş.
Şedinţa se desfăşoară pe platforma on-line ZOOM, în videoconferinţă şi sunt
prezenţi un număr de 16 consilieri, absent motivat fiind domnul consilier Fofiu
Nicolaie, ședinţa fiind legal constituită.
La şedinţă este prezentă și doamna consilier judeţean Babău Stela.
Doamna consilier Liga Florica este 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 proiectului ordinii de zi a ședinței extraordinare din data de
15.06.2020.
2. Aprobarea proceselor verbale ale şedinţei ordinare din data de 28.05.2020 şi
şedinţei extraordinare din data de 04.06.2020.
3. Proiect de hotărâre privind acordarea unor facilităţi la plata impozitului
anual pe clădiri sau a taxei lunare pe clădiri și aprobarea procedurii de acordare a
acestor facilități pentru durata stării de urgenţă decretate în anul 2020, pentru
contribuabilii de pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Beius, jud. Bihor.
4. Proiect de hotărâre privind modificarea Art. I pct. III din H.C.L. nr.
82/28.05.2020 privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2020.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul
2020.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării utilizării excedentului
bugetului local (sursa A) înregistrat la 31.12.2019.
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 15.06.2020
La punctul 2 se supun la vot procesele verbale ale şedinţei ordinare din data de
28.05.2020 şi şedinţei extraordinare din data de 04.06.2020 ;
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 14 voturi pentru şi două
aţineri, adoptându-se hotărâre.
La punctul 3 domnul Primar ing. Mlendea Căluş Petru prezintă proiectul de
hotărâre privind acordarea unor facilităţi la plata impozitului anual pe clădiri sau a
taxei lunare pe clădiri și aprobarea procedurii de acordare a acestor facilități pentru
durata stării de urgenţă decretate în anul 2020, pentru contribuabilii de pe raza
administrativ-teritorială a Municipiului Beius, jud. Bihor.
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Se dă cuvântul domnului Duluş Ciprian care spune că există Ordonanţa
69/2020 care dă posibilitatea să se adopte o hotărâre de consiliu până în data 14
august 2020; această hotărâre este la latitudinea Consiliului local privind facilităţile
fiscale;
Domnul consilier Maior Călin Paul spune că raportul de specialitate este
incomplet în sensul că se spune că reducerea impozitului anual pe clădiri cu o cotă de
până la 50%; din raport nu reiese care este masa de impozitare, cu cât se diminuează
veniturile, dacă se stabileşte 50%, câţi agenţi economici sunt în situaţia de faţă şi care
este impactul economic asupra bugetului; spune că ar fi trebuit să fie pregătită o
simulare, să se vadă care este impactul în cazul reducerii cu 50%, cu 40%, cu 30%
sau cu 25% ; spune că i se pare că nu este o urgenţă şi propune amânarea acestui
punct până la şedinţa următoare şi până atunci să fie pregătită acea simulare;
Domnul Duluş Ciprian spune că această ordonanţă este din luna mai 2020;
până în data de 14 august 2020 Consiliul local are posibilitatea să adopte sau nu
această hotărâre de consiliu; prin urmare este o urgenţă; până în data de 15
septembrie se pot depune cereri; ca să se facă o statistică faţă de impactul economic
este greu deoarece nu se poate şti câţi contribuabili, pe cele două luni cât a durat
starea de urgenţă, vor depune cereri şi câţi au sau nu documente justificative; nu se
poate lua o marjă, în sensul că: să se ia toate clădirile nerezidenţiale din Beiuş ca să
se ştie toate contractele, care s-au încheiat de către deţinătorii de clădri nerezidenţiale
care le-au dat spre închiriere sau cu titlu gratuit, să se ştie exact ce impact economic
este;
Domnul consilier Jurcan Mircea întreabă care este procentul propus de
primărie?
Domnul Duluş Ciprian spune că procentul propus este specificat şi în proiectul
de hotărâre, conform legii, de maxim 50%.
Domnul consilier Roman Dan întreabă cum se va face efectiv? Agenţii
economici vor face o cerere la Primărie, efectiv? Care va fi modalitatea?
Domnul Duluş Ciprian spune că proiectul de hotărâre vizează facilitate cu
până la 50%; dacă se votează cu 50 % care este maximul permis de lege se va reduce
cu 50%; din punct de vedere al modalităţii există o procedură prezentată în
materialele de şedinţă difuzate; ca să reitereze ce cuprinde acea procedură spune că în
cazul proprietarilor care au în proprietate o clădire nerezidenţială şi desfăşoară
activitate în nume propriu va trebui să îşi depună o cerere; există un model tipizat în
cadrul compartimentului impunere persoane fizice şi juridice, iar acea cerere va fi
însoţită de documente justificative; aceste documente pot fi: ori un certificat pentru
situaţii de urgenţă, din care să rezulte că a avut acea activitate economică întreruptă
total sau parţial, o declaraţie pe proprie răspundere iar în situaţia în care au dat în
închiriere acele spaţii altcuiva ca să desfăşoare o activitate trebuie să facă dovada că
pe perioada stării de urgenţă, 50% au primit chirie mai puţin şi că maxim 50% din
suprafaţa închiriată a fost afectată ca activitate;
Domnul consilier Ispas Dan spune că este pertinentă solicitarea domnului
consilier Maior Călin, dar crede că sunt folositoare informaţiile primite de-a lungul
timpului şi anume: odată este legislaţia în vigoare pe care domnul Duluş Ciprian
tocmai a sintetizat-o şi bineînţele că se va aplica acea legislaţie, consiliul local
trebuind să stabilească doar pragul de până la 50%, care să fie; care este impactul
asupra bugetului local se poate estima doar în varianta sa maximă; spune aceasta
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deoarece s-a votat un buget al municipiului Beiuş, iar la capitolele impunere se va
găsi care este estimatul la venituri, la încasări, din aceste chirii pe terenuri, pe terase;
se poate face o idee consultând bugetul aprobat şi aplicându-i procentul de acum;
propune de asemenea 50%;
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 modificarea Art. I pct. III din H.C.L. nr. 82/28.05.2020 privind
aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2020.
Domnul consilier Ispas Dan spune că este efectiv o problemă tehnică de
operare a unor sume pe care Administraţia Finanţelor Publice Oradea o cere să fie
rezolvată printr-o hotărâre de consiliu;
Doamna ec. Fărcuţ Nicoleta spune că este doar o completare, nu se modifică
cu absolut nimic bugetul aprobat în şedinţa anterioară;
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 domnul Primar ing. Mlendea Căluş Petru prezintă proiectul de
hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2020.
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 domnul Primar ing. Mlendea Căluş Petru prezintă proiectul de
hotărâre privind aprobarea modificării utilizării excedentului bugetului local (sursa
A) înregistrat la 31.12.2019.
Se solicită avizul comisiilor de specialitate.
Comisiile 1, 2, 3 și 4 acordă aviz favorabil.
Se întrerupe conexiunea domnului Roman Dan Gheorghe, rămânând să voteze
un număr de 15 consilieri locali.
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
LIGA FLORICA

SECRETAR GENERAL al UAT
Jr.SCROFAN STELIANA ALINA

Întocmit
Fuliaș Monica Daniela
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