JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL MUNICIPAL BEIUŞ

PROCES – VERBAL
Încheiat azi 29.04.2020 în şedinţa ordinară convocată prin Dispoziţia nr.
114/23.04.2020, a Primarului Municipiului Beiuş.
Ședința se desfășoară pe platforma on-line, prin videoconferință.
Sunt prezenţi un număr de 16 consilieri, absentă fiind doamna consilier
Teaha Mihaiela Monica, ședinţa fiind legal constituită.
Domnul consilier Gavra Viorel 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 proiectului ordinii de zi a ședinței ordinare din data de
29.04.2020.
2. Aprobarea procesului verbal ale şedinţei extraordinare din data de
13.04.2020
3. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru
anul 2021, indexate cu rata inflatiei comunicata pe site-ul Ministerului Dezvoltării
Regionale şi Administraţiei Publice, stabilita la procentul de 3,8 %, conform
Comunicatului de presa nr.15/14.01.2020 al Institutului National de Statistica.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de selecție
pentru o poziţie de membru în Consiliul de Administraţie al Ocolului Silvic Codrii
Beiușului" R.A. Beiuş ( 1 administrator) rămasă vacantă, cu respectarea
prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a
întreprinderilor publice.
5. 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
29.04.2020, ora 18,00.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al
S.C. EDILUL S.A. pentru anul 2020
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a
ajutoarelor de urgență familiilor şi persoanelor care se află în situaţii de necesitate
cauzate de calamităţi naturale, incendii, accidente precum şi alte situaţii deosebite.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea "Planului anual de acţiune" privind
serviciile sociale la nivelul Primăriei municipiului Beiuş.
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9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Asigurare cu Resurse
Umane, Materiale şi Financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă al
municipiului Beiuş aferent anului 2020.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a
Riscurilor pentru municipiul Beiuş.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi
a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Spitalului Municipal "Ep.
Nicolae Popovici" Beiuş pe anul 2020.
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea preţurilor de pornire la licitaţie,
prin stabilire şi diminuare, pentru partizile din fondul forestier al U.A.T. Beiuş, cu
un volum total de 1092 mc, partizi identificate cu numerele A.P.V. 545, A.P.V.
544, A.P.V. 1629865 şi A.P.V. 1568138 (513).
13. Diverse
1. Adresa doamnei Teglaş Etelca înregistrată la sediul instituţiei noastre sub
nr. 2064/05.03.2020.
2. Adresa doamnei Ardelean Mădălina înregistrată la sediul instituţiei
noastre sub nr. 2373/13.03.2020.
La punctul 1 se supune la vot ordinea de zi a ședinței ordinare din data de
29.04.2020.
Se supune la vot proiectul de hotărâre şi se votează în unanimitate
adoptându-se hotărârea privind aprobarea ordinii de zi a ședinței ordinare din data
de 29.04.2020
La punctul 2 este prezentat procesul verbal al şedinţei extraordinare din data
de 13.04.2020
Se solicită avizul comisiilor de specialitate care dau aviz favorabil.
Se supune la vot şi se votează cu 16 voturi pentru, adoptându-se hotărâre.
La punctul 3 al ordinii de zi domnul Primar ing. Mlendea Căluș Petru
prezintă proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru
anul 2021, indexate cu rata inflatiei comunicata pe site-ul Ministerului Dezvoltării
Regionale şi Administraţiei Publice, stabilita la procentul de 3,8 %, conform
Comunicatului de presa nr.15/14.01.2020 al Institutului National de Statistică.
Domnul Primar spune că prin legislație există obligativitatea ca până la
sfârșitul lunii aprilie să se indexeze taxele locale cu rata inflației comunicată de
Institutul Național de Statistică; procentul este, conform comunicatului de presă de
3,8%; toate taxele s-au indexat conform legii cu 3,8%;
Doamna consilier Teaha Mihaiela Monica reuşeşte conectarea on-line la
şedinţă.
Domnul Maior Călin Paul are un amendament referitor la taxele și
impozitele pentru anul 2021; se referă strict la Anexa nr. 16 – tarife Piața
Agroalimentară și tarife Piața Obor din municipiul Beiuș; propune ca taxele pentru
anul 2021 să rămână plafonate la nivelul tarifului aplicat pentru anul 2020, având
în vedere situația economică actuală.
Domnul consilier Ispas Dan spune că acest lucru ar însemna să se scadă cu
ceva taxele pentru a se anula indexarea;
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Domnul consilier Maior Călin Paul spune că la producătorii agricoli în anul
2019 taxa a fost - 51 lei/mp/lună, în anul 2020 -53 lei/mp/lună iar în anul 2021
propunerea este de - 55 lei/mp/lună; la art.3 – vânzarea produselor din autovehicule
și vehicule – lei/m/zi -10 lei, același tarif; întreabă de ce acest tarif a rămas la fel și
dincolo s-a modificat; dorește o precizare;
Domnul Duluș Ciprian spune că toate taxele fiind actualizate cu procentul de
3,8% , dacă la 10 lei se pune procentul de 3,8% nu trece de media de 0,5% și
rămâne la fel; la fiecare taxă s-a pus procentul de 3,8% iar dacă a fost nevoie să se
treacă peste 0,5% s-a rotunjit la 1% și atunci din 10 se făcea 11, iar dacă este mai
mic de 0,5% rămâne la 10, în cazul vânzării produselor din vehicule și
autovehicule; ca exemplu, la producătorii agricoli s-a pus procentul de 3,8% la 53
lei și s-a ajuns la 55 lei.
Domnul Călin Maior spune că sunt taxe pe care la hotărăște Consiliul local.
Domnul Primar spune că în faza actuală, ca să iasă la același nivel, trebuie să
se reducă taxele cu 3,8% pentru ca în anul 2021 să apară majorate cu 3,8%.
Domnul consilier Maior Călin Paul propune să se scadă tarifele și să rămână
plafonate la tarifele din anul 2020.
Domnul consilier Ispas Dan spune la fel ca domnul consilier Maior Călin
Paul că tarifele să râmână la nivelul anului 2020 și trebuie explicat că tarifele să se
reducă cu rata inflației ca să se compenseze una pe alta;
Domnul consilier Fofiu Nicolaie spune că tot ce este pe Codul Fiscal se
indexează cu rata inflației; taxele, vânzările de la Piață, sunt separat, nu apar în
Codul Fiscal, nici la taxe speciale, ca atare ori se indexează cu 3,8% ori se îngheață
la nivelul anului 2020.
Domnul consilier Sferle Ioan solicită să discute despre taxe sală sport
Stadion; spune că nu poate fi de acord cu o sumă astronomică pentru sala de sport,
deoarece este foarte frig în interior, la fel ca afară; au fost cuprinși anul acesta bani
pentru reparații acoperiș; propune ca taxa la sala de sport să fie una simbolică iar în
momentul în care vor fi condiții la acea sală, se va putea pune și pentru cei care
sunt din afara clubului taxe; propune o taxă de 10 lei;
Domnul consilier Ispas Dan spune că nu din taxa de 10 lei se va plăti
utilitățile;
Domnul consilier Bunta Iulian Ovidiu, propune ca o completare la cele
propuse de domnul consilier Maior Călin, să se scadă întregul nivel de taxare în
cuantum de 3,8% astfel încât să rămână toate impozitele și taxele locale nivelul
anului 2020.
Se cere părerea comisiilor de specialitate
Comisiile 1, 2, 3 și 4 acordă aviz favorabil.
Se supune la vot proiectul de hotărâre al executivului care se votează cu 17
voturi ”abținere”.
Se supun la vot toate anexele plus Anexa nr. 16 modificată la propunerea
domnului consilier Maior Călin Paul și se votează cu 17 voturi ”pentru„ ,
adoptându-se hotărâre.
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La punctul 4 al ordinii de zi domnul Primar ing. Mlendea Căluș Petru
prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de selecție
pentru o poziţie de membru în Consiliul de Administraţie al Ocolului Silvic Codrii
Beiușului" R.A. Beiuş ( 1 administrator) rămasă vacantă, cu respectarea
prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a
întreprinderilor publice
Domnul Primar spune că domnul Gal Tiberiu Ioan, membru în Consiliul de
Administraţie al Ocolului Silvic Codrii Beiuşului, şi-a dat demisia; se propune
reluarea procedurii pentru desemnarea unui acţionar în consiliul de administraţie.
Se solicită avizul comisiilor de specialitate care dau 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 materialelor de pe ordinea de zi a
Adunării Generale Ordinară a Acţionarilor S.C. EDILUL S.A. din data de
29.04.2020, ora 18,00
Domnul Primar prezintă ordinea de zi a şedinţei ce urmează a se desfăşura
începând cu ora 18.
Se solicită avizul comisiilor de specialitate care dau acord 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 bugetului de venituri şi cheltuieli
al S.C. EDILUL S.A. pentru 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 7 al ordinii de zi domnul Primar ing. Mlendea Căluș Petru
prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a
ajutoarelor de urgență familiilor şi persoanelor care se află în situaţii de necesitate
cauzate de calamităţi naturale, incendii, accidente precum şi alte situaţii deosebite
Înainte de a da cuvântul domnului Primar, domnul consilier Gavra Viorel
doreşte să facă trei propuneri pentru următoarea rectificare de buget :
1.Spune că având în vedere epidemia de corona virus, propune ca pentru
elevii de clasa a VIII-a şi a XII-a, când vor veni la şcoală în primele două
săptămâni, să se aloce o sumă de bani pentru mănuşi şi măşti şi materiale de
dezinsecţie pentru şcoli ; la nivel de oraş sunt 575 de elevi în clasa a VIII-a şi a
XII-a;
2.Din discuţia avută cu doamna Nemeş Mihaela- director la Şcoala
Gimnazială « Nicolae Popoviciu » s-a constatat că sunt 33 elevi care nu au nici o
posibilitate financiară să îşi cumpere tablete să poată participa la învăţământul
on-line; spune că şi Primăria Oradea a alocat 80 mii euro pentru astfel de tablete şi
propune să fie alocată şi la Beiuş o sumă în acest sens ; mai este un elev fără nici o
situaţie financiară la Colegiul Naţional Samuil Vulcan ;
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3.Să se cumpere pentru fiecare şcoală, acele termometre care iau
temperatura elevilor când intră în şcoală ;
Domnul consilier Gavra Viorel spune că vine şi cu sursele financiare
menţionând că elevii nu mai vin la şcoală deci nu mai sunt activităţi culturale la
Casa de Cultură ; fotbal şi activităţi sportive nu se mai fac ; roagă să se ţină cont de
aceste propuneri când se va rectifica bugetul ;
Domnul Primar spune că în Regulament, faţă de anul trecut s-a trecut un
singur amendament, respectiv acordarea unui ajutor de urgenţă în sumă mai mare,
având în vedere şi cele două incendii din Cartierul Habitat ;
De asemenea domnul Primar spune legat de propunerea domnului consilier
Gavra Viorel că s-a gândit la surse de bani în acest sens ; va avea o discuţie cu toţi
directorii de şcoli pentru a vedea care este necesarul de materiale, măşti, aparate de
măsurat temperatura şi mai ales tablete ; este de părere că sursele se găsesc în
fiecare instituţie de învăţământ ; în această perioadă profesorii nu au făcut navetă ;
cumulat, la cele patru şcoli sunt 83 mii lei ; burse nu se vor mai acorda şi deci mai
sunt 45 mii lei, premii -30 mii, tabere - 40 mii, concursuri încă 30 mii lei ; se va
vedea care este necesarul de tablete ;
Domnul consilier Buie Iosif spune că se bucură dacă pot fi ajutaţi cetăţenii
în nevoi, dar ar trebui să se conştientizeze proprietarii de imobile să îşi asigure
proprietăţile ;
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 8 al ordinii de zi domnul Primar ing. Mlendea Căluș Petru
prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea "Planului anual de acţiune" privind
serviciile sociale la nivelul Primăriei municipiului Beiuş
Domnul Primar spune că “Planul anual de acţiune” nu a fost modificat faţă
de cel aprobat anul trecut, dar el trebuie aprobat anual.
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 9 al ordinii de zi domnul Primar ing. Mlendea Căluș Petru
prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de Asigurare cu Resurse
Umane, Materiale şi Financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă al
municipiului Beiuş aferent anului 2020
Domnul Primar solicită aprobarea Planului de Asigurare cu Resurse Umane,
Materiale şi Financiare pentru gestionarea situaţiilor de urgenţă al municipiului
Beiuş aferent anului 2020 în forma în care este, ulterior acesta va fi completat cu
situaţiile ce se vor impune iar pentru acoperirea cu fonduri pentru tablete se va
încerca rectificarea bugetului la acest capitol ;
Domnul consilier Ispas Dan spune că tabletele să fie acordate copiilor cu
domiciliul în Beiuş; atrage atenţia că este banul public al Beiuşului; tabletele
trebuie acordate de administraţia publică de la domiciliu;
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Domnul Primar spune că înainte de aloca fonduri vor fi prezentate mai multe
variante Consiliului local;este de părere că, în prima fază, prima cheltuială care
trebuie făcută este legată de pregătirea elevilor de clasa a VIII-a şi a XII-a,
respectiv a sălilor de clasă, pentru măşti şi dezinfectante;
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 10 al ordinii de zi domnul Primar ing. Mlendea Căluș Petru
prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a
Riscurilor pentru municipiul Beiuş
Domnul Primar spune că acest plan este făcut conform legislaţiei în vigoare;
în perioada următoare este posibil să fie nevoie de modificare şi adaptare la
cerinţele viitoarei legislaţii.
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 11 al ordinii de zi domnul Primar ing. Mlendea Căluș Petru
prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii
şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Spitalului Municipal
"Ep. Nicolae Popovici" Beiuş pe anul 2020.
Domnul Primar spune că în organigramă sunt 349 de posturi din care sunt
ocupate 310 posturi; prin concurs au fost ocupate câteva posturi unde era deficit de
personal; ca atare s-a schimbat şi regulamentul de ordine interioară cu aparatura
nouă care a fost autorizată şi unele puse în funcţie;
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 12 al ordinii de zi domnul Primar ing. Mlendea Căluș Petru
prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea preţurilor de pornire la licitaţie,
prin stabilire şi diminuare, pentru partizile din fondul forestier al U.A.T. Beiuş, cu
un volum total de 1092 mc, partizi identificate cu numerele A.P.V. 545, A.P.V.
544, A.P.V. 1629865 şi A.P.V. 1568138 (513).
Domnul Primar spune că este vorba despre preţul de pornire la trei partizi
noi şi o dinminuare de preţ la o altă partidă; această diminuare este urmare a
faptului că nu s-a prezentat nimeni la licitaţie.
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 cu 16 voturi pentru şi
o abţinere a domnului consilier Ispas Dan, adoptându-se hotărâre.
13.Diverse
2. Adresa doamnei Ardelean Mădălina înregistrată la sediul instituţiei
noastre sub nr. 2373/13.03.2020.
Domnul Primar spune că doamna Ardelean Mădălina doreşte să monteze o
troiţă la intersecţia străzilor Horia cu Arinilor, în faţa casei familiei Ardelean,
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într-o zonă stabilită cu compartimentul Urbanism din cadrul Primăriei Beiuş;
cheltuielile vor fi suportate de persoana în cauză; amplasarea se va face într-un loc
agreat, pentru a nu împiedica circulaţia şi să fie acceptabilă din punct de vedere
urbanistic.
Domnul consilier Ispas Dan întreabă dacă vecinii sunt de acord;
Domnul Primar spune că deocamdată cererea a fost prezentată Consiliului
Local, fiindu-i adresată.
Doamna jr.Scrofan Alina spune că potrivit Legii 50/1991, cine doreşte să
construiască în municipiul Beiuş, trebuie să aibă un drept real asupra terenului dacă
nu este proprietar al terenului; doamna Ardelean Mădălina nu este proprietară a
terenului din faţa casei, fiind domeniul public; dacă de principiu, Consiliul Local
este de acord, nesupunându-se la vot, ci doar discutându-se, atunci Compartimentul
Urbanism va încerca să găsească o poziţie, se va solicita acordul vecinilor şi apoi
se va trimite un răspuns doamnei Ardelean Mădălina;
Domnul Primar spune că practic se solicită un metru pătrat şi s-a adus la
cunoştinţa Consiliului Local; această solicitare se va supune la vot în Consiliul
Local, într-o şedinţă următoare.
Domnul consilier Fofiu Nicolaie este de părere că trebuie consultată şi
Parohia Ortodoxă în acest sens.
1. Adresa doamnei Teglaş Etelca înregistrată la sediul instituţiei noastre sub
nr. 2064/05.03.2020.
Domnul Primar spune că familia Teglaş susţine că în perioada mandatului
domnului primar Codreanu Octavian au primit un teren pe care de fapt nu are nici
un act şi pe care a început ridicarea unei case dar s-a oprit din construcţie; acum
solicită intrarea în legalitate şi să îi fie atribuită ca să poată continu construcţia.
Domnul consilier Fofiu Nicolaie întreabă care este statutul terenului.
Doamna jurist Scrofan Steliana Alina spune că terenul este pe Statul
Român;s-a verificat în hotărârile de consiliu local din acea perioadă şi nu s-a găsit
nici un act care să dovedească faptul că familia Teglaş ar fi primit teren; Familia
Teglaş nu poate prezenta nici un act care să ateste faptul că a primit acel teren;
Domnul consilier Ispas Dan întreabă de ce nu poate fi atribuit terenul acestei
familii?
Doamna jr. Scrofan Steliana Alina spune că, potrivit Codului Administrativ
domeniul public poate fi vândut, închiriat, concesionat dat în administrare sau în
folosinţă gratuită; menţionează că nu se poate da curs solicitării, terenul find pe
Statul Român şi nu are nici un act din care să rezulte că terenul i-a fost atribuit;
potrivit Legii 18, art.27, toate terenurile aflate în proprietatea Statului Român şi
intravilanul unităţii administrativ-teritoriale sunt administrate de unitatea
administrativ-teritorială; faptul că nu s-a trecut pe municipiul Beiuş este
provizoriu; construcţia se află într-o stare avansată de degradare şi a fost construită
ilegal; doamna jurist spune că li se va da răspuns că nu figurează în evidenţele
Primăriei Beiuş şi nu li se poate atribui o locuinţă ce nu figurează în evidenţe.
În altă ordine de idei, domnul consilier Roman Gheorghe spune că există o
sesizare din partea cetăţenilor din strada Pătărasca Mare şi Pătărasca Mică; aceste
două străzi paralele au grădinile spate în spate; printre cele două grădini trece un
şanţ care adună apele fluviale de pe dealul de lângă capelă; acel şanţ este destul de
mare şi este colmatat; toată apa pluvială rămâne pe loc; precizează că nu ştie, fiind
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de utilitate publică, dacă acea zonă este proprietatea celor de pe strada Pătărasca
Mare sau nu şi dacă se poate interveni sau nu; dacă nu se poate interveni, să se facă
măcar o adresă către cetăţenii din acele străzi prin care să fie obligaţi să îşi cureţe
şanţul sau cel puţin să se asigure curgere apei pluviale până în şanţul din strada
Burgundia Mică;
Domnul Primar spune că va trimite topografii Primăriei acolo pentru a
constata care este situaţia.
Domnul consilier Jurcan Mircea spune că ar trebui curăţat Parcul Mihai
Eminescu şi la fel şi celelalte parcuri;
Domnul Primar spune că se va începe curăţarea parcurilor după ce se vor
distruge cuiburile în care au depus ciorile ouă.
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
Prof. GAVRA VIOREL

SECRETAR GENERAL al UAT
Jr.SCROFAN STELIANA ALINA

Întocmit
Fuliaș Monica Daniela
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