JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL MUNICIPAL BEIUŞ
PROCES – VERBAL
Încheiat azi 31.03.2020 în şedinţa ordinară convocată prin Dispoziţia nr.
94/25.03.2020, a Primarului Municipiului Beiuş, la care sunt prezenţi un număr de
15 consilieri, absenți motivat fiind domnul consilier Gavra Viorel și Jurcan Mircea,
ședinţa fiind legal constituită.
Domnul consilier Fofiu Nicolaie 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
31.03.2020.
2. Aprobarea proceselor verbale ale şedinţelor extraordinare de îndată din
data de 04.03.2020 şi 06.03.2020.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Regulamentului
Consiliului Local al municipiului Beiuş aprobat prin H.C.L. nr. 32/26.02.2020
4. Proiect de hotărâre privind modificarea planului de activitati pe anul
2020, ce urmează să se desfăşoare la Casa de Cultura ”Ioan Ciordaş” Beiuş.
5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local şi al activităţilor
finanţate integral/parţial din venituri proprii pe anul 2020.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării excedentului bugetului
local (sursa A) înregistrat la 31.12.2019.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de investiţii şi dotări al
S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A., sucursala Beiuş, pe anul 2020, pentru
serviciul de apă şi canalizare al municipiului Beiuş.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi
cheltuieli a R.A. Ocolul Silvic Codrii Beiuşului la data de 31.12.2019, aprobarea
repartizării profitului înregistrat la 31.12.2019, respectiv aprobarea bugetului de
venituri şi cheltuieli pentru anul 2020.
9. Diverse
1. Raportul Primarului municipiului Beiuş, dl. ing. Mlendea Căluş Petru,
privind starea economică, socială şi de mediu a municipiului Beiuş pe periaoda
01.01.2019 - 31.12.2019.
2. Adresa nr. 550/24.02.2020 emisă de Curtea de Conturi a României,
Camera de Conturi Bihor, înregistrată la sediul instituţiei noastre sub nr.
1764/26.03.2020.
3.Raportul nr. 2308/13.03.2020 privind activitatea asistenţilor persoanli
desfăşurată în semestrul II al anului 2019.
La punctul 1 se supune la vot ordinea de zi a ședinței ordinare din data de
31.03.2020.
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 31.03.2020
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La punctul 2 sunt prezentate procesele verbale ale şedinţelor extraordinare
de îndată din data de 04.03.2020 şi 06.03.2020.
Se solicită avizul comisiilor de specialitate care dau aviz favorabil.
Se supune la vot şi se votează cu 14 voturi pentru și 1 abținere a domnului
consilier Ispas Dan pe motivul absentării de la o ședință, adoptându-se hotărâre.
La punctul 3 al ordinii de zi domnul Primar ing. Mlendea Căluș Petru
prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării Regulamentului
Consiliului Local al municipiului Beiuş aprobat prin H.C.L. nr. 32/26.02.2020
Domnul Primar spune că modificarea constă în introducerea în Regulament
a votului electronic ce urmează a fi aplicat în această perioadă a Ordonanţei
militare.Operatorul Primăriei va trimite un link ce va putea fi accesat de către
consilierii locali; va fi acordată asistenţă în acest sens.
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,
adoptându-se hotărâre.
La punctul 4 al ordinii de zi domnul Primar ing. Mlendea Căluș Petru
prezintă proiectul de hotărâre privind modificarea planului de activitati pe anul
2020, ce urmează să se desfăşoare la Casa de Cultura ”Ioan Ciordaş” Beiuş.
Domnul Primar spune că s-au anulat toate activităţile deocamdată, până la
sfârşitul lunii septembrie; valoarea totală este de 115 mii lei, bani care trec la
Situaţii de Urgenţă;
Domnul consilier Fofiu Nicolaie spune că într-adevăr este o resursă, dar la
Casa de Cultură, în afară de resursele pe activităţi, mai sunt şi resurse pe cheltuieli;
probabil va trebui să se intervină şi acolo în viitor; nu se mai consumă curent,
căldură; această parte de buget este destul de consistentă; cu cât se revine mai
târziu la situaţia normală cu atât vor veni, economic vorbind, ani grei.
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 rectificarea bugetului local şi al activităţilor
finanţate integral/parţial din venituri proprii pe anul 2020.
Domnul Primar spune că s-au luat sumele de la articole bugetare care nu au
fost angajate, respectiv de la gardul de la Unitatea Militară, de la unele utilităţi
unde au fost o oarecare rezervă; dacă va fi necesar se va mai rectifica bugetul
pentru a trece peste această situaţie deosebită.
Domnul consilier Fofiu Nicolaie menţionează că de câţiva ani doreşte să se
reabiliteze Muzeul municipal; spune că se va vota şi repartizarea profitului la
Ocolul Silvic “Codrii Beiuşului”, un profit frumos anul acesta; din acest profit se
poate lua nu numai 50% ci se poate lua cât este nevoie; Ocolul Silvic va trebuie să
spună ce va face cu banii; doreşte să nu fie abandonat Muzeul;
Domnul consilier Ispas Dan spune că a vorbit cu directorul Spitalului
municipal care a spus că ar fi bine dacă s-ar mai putea aloca o sumă de bani pentru
a achiziţiona ventilatoare la spital; cele mobile sunt undeva la 25-30 mii lei, cele
fixe sunt undeva la 200 mii lei;
2

Domnul consilier Ispas Dan spune că un exemplu de bune practici este
Primăria de la Sîngiorgiu de Pădure- Mureş, care a cumpărat prin Uzina de Apă
hipoclorit și care să fie repartizat, cu instrucţiuni de folosire, fiecărei familii pentru
dezinfectarea împotriva COVID-19; recomandă ca şi Primăria Beiuş să ia acest
exemplu; la blocuri se va primi diverse aparaturi de dezinfectat dar ce fac cei de la
gospodăriile individuale?
Domnul Primar ing. Mlendea Căluş Petru spune că s-a început deja
dezinfectarea scărilor de blocuri din municipiu; de asemenea se va face săptămânal
dezinfecţia străzilor prin stropirea cu soluţie cu clor.
Doamna consilier Teaha Mihaiela Monica spune că trebuie să se facă
dezifecţia periodic deoarece virusul poate să apară; este de părere că nu trebuie pus
la dispoziţia tuturor cetăţenilor hipocloritul; din punct de vedere personal spune că
ar trebui să se dea celor care nu au posibilităţi de cumpărare;
Domnul Viceprimar ing. Dăescu Ovidiu Constantin spune că s-a început
dezifecţia cu soluţie de clor duminica deoarece situaţia a impus fiind o stare de
urgenţă; în continuare se va face de două ori pe săptămână; precizează de
asemenea că nu se face dezinsecția pe amândouă sensurile de carosabil deoarece
este foarte puternic mirosul iar soluția se dispersează pe ambele părți, se
vaporizează;
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 modificării excedentului bugetului
local (sursa A) înregistrat la 31.12.2019.
Domnul Primar spune că este vorba de 256,14 mii lei care au fost prinşi în
excedentul bugetar; ei au venit pe situaţii de urgenţă şi au fost trecuţi pe
funcţionare pentru a putea fi redirecţionaţi.
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 Planului de investiţii şi dotări al
S.C. COMPANIA DE APĂ ORADEA S.A., sucursala Beiuş, pe anul 2020, pentru
serviciul de apă şi canalizare al municipiului Beiuş.
Domnul Primar spune că este vorba de reţeaua de apă de pe strada Arinilor,
Horia, Ciprian Porumbescu şi ponderea mare o reprezintă cele peste 1200 de
branşamente; Compania de Apă a adaptat Planul de investiţii după necesităţile
oraşului; s-a mers în paralel cu lucrările făcute de primărie.
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 execuţiei bugetului de venituri şi
cheltuieli a R.A. Ocolul Silvic Codrii Beiuşului la data de 31.12.2019, aprobarea
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repartizării profitului înregistrat la 31.12.2019, respectiv aprobarea bugetului de
venituri şi cheltuieli pentru anul 2020.
Domnul Primar propune să se aprobe sub forma de 50%-50%; dacă va fi
cazul, se va vedea sub ce formă vor mai putea fi ajutaţi, dacă va fi nevoie, cetăţeni
ai Beiuşului din contribuţia pe care o să o aibă Ocolul Silvic Codrii Beiuşului;
Domnul consilier Fofiu Nicolaie întreabă ce dotări vor face cu aceşti bani?
Dacă este nevoie de aceşti bani vor fi lăsaţi;
Domnul Primar spune că această cerere de 50% este justificată și propune să
se voteze dacă se poate așa.
Doamna consilier Popa Dorina spune că în spitalul din Beiuş există un
singur ventilator, achiziționat din 2007, care ar putea să cedeze în orice moment în
situaţia actuală şi ar fi necesar achiziţionarea unui ventilator care este strict necesar
supravieţuirii.
Domnul Viceprimar spune că la momentul de faţă sunt alocaţi bani pentru
situaţii de urgenţă; spune că este de acord cu aprobarea profitului de la Ocolul
Silvic Codrii Beiuşului , respectiv 50%-50%, cu amendamentul că 50% din profit
rămas la dispoziţia ocolului, să rămână parţial la dispoziţia acestuia, să nu facă
angajamente, cheltuieli şi achiziţii, până nu se termină pandemia;
Doamna consilier Teaha Mihaiela Monica spune că este de acord cu votarea
de 50%-50% dar dacă va fi nevoie, Ocolul Silvic poate dona spitalului sume în
cazul în care situația se va agrava?
Domnul Primar spune că Ordonanţa militară permite să se facă prin
Dispoziţia Primarului virări de credite de la un capitol la altul; deocamdată sunt la
dispoziția spitalului 350 mii lei și dacă va mai fi necesar, se vor găsi resuresele
necesare.
Domnul Viceprimar spune că dacă se va aproba repartizarea profitului la
Ocolul Silvic în varianta discutată mai sus, se va emite o dispoziţie către Ocolul
Silvic de a nu cheltui acea sumă până când nu se ridică ordonanţa militară şi nu
dispar efectele pandemiei.
Domnul consilier Ispas Dan spune că dacă s-ar lua de la Ocolul Silvic 70%
din profit şi să le fie lăsat 30% și a-i lăsa să își facă un plan managerial, să ştie pe
ce contează; să fie transparent și bine pentru toată lumea;
Domnul consilier Fofiu Nicolaie spune că anul trecut s-a luat 90% din profit
pentru a se face sensul giratoriu dar nu s-a făcut.
Doamna consilier Monenciu Rodica spune ca a înţeles că sunt fonduri
europene şi se vor deconta toate cheltuielile care sunt pentru această pandemie.
Domnul Primar spune că a discutat cu directorul spitalului municipal Beiuş
care a spuns că suma alocată pentru spital este rezonabilă; se aşteaptă să se vadă
sub ce formă, Consiliul Judeţean, Ministerul sănătăţii, decontează o serie de
cheltuieli şi sub ce formă vin fondurile din aceste direcţii.
Domnul consilier Ispas Dan spune că sunt sunt două lucruri care necesită o
mică analiză; una este prognoza şi alta este lichiditatea; profitul Ocolului Silvic
este o lichiditate la dispoziţia Consiliului local în acest moment; acea sumă există;
a merge pe faptul să se ia de la Cultură, de la Sport pentru a fi bani să se dea la
Spital, mai ţine de o variantă respectiv dacă se încasează în aceste sume care se
doreşte a fi date la Cultură şi la Sport, în următoarele luni; acolo este un
”dacă”;trebuie să se ţină cont de ce există în acest moment; profitul de la Ocolul
4

Silvic Codrii Beiuşului este o sumă existentă acum, e ceva concret;celelate sume
care se pot muta de la un capitol la altul sunt sume care în mare parte nu au fost
încasate încă; trebuie să se gândească ce se va mai încasa de acum încolo, ce sume
defalcate din TVA mai vin când într-o săptămână sunt 600 mii de șomeri în
țară;suma de la Ocolul silvic este un profit raportat, existent; de aceea este bine să
se ia de acolo pentru a se constitui sume la dispoziție concrete; să fie lichidități
pentru comunitate;
Domnul Viceprimar spune că au fost în verificare domnul Prefect al
judeţului Bohor şi domnul doctor Gheorghe Carp care este preşedintele
Comitetului Situaţiilor Speciale Judeţene de Urgenţă, au venit special pentru
spitalul din Beiuş; in obiectiv este trecută finanţarea şi ministerul are în achiziţie
aparatele de ventilat;
Domnul consilier Ispas Dan spune că ideea este, că dacă peste trei luni va fi
aceeași situație sau poate chiar mai gravă, și va fi nevoie de bani pentru izolați la
domiciliu, pentru carantină sau chiar pentru iluminat stradal și nu vor fi bani; ideea
este de a se pune bani la dispoziția primăriei și nu doar la dispoziția Spitalului;
banii puși la dispoziția Primărie să nu fie unidirecționați pentru a nu se intra într-un
dificit;
Domnul Primar spune că şi Regia Autonomă Codrii Beiuşului este tot a
Primăriei Municipiului Beiuş; mulţi pădurari nu şi-au luat salariile şi sunt pădurari
daţi în şomaj; în condiţiile în care încasările vor fi cum vor fi, acea sumă va rămâne
prin dispoziţia Primarului tot la dispoziţia executivului, dacă va fi nevoie;
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 14 voturi pentru și
un vot împotrivă a domnului consilier Ispas Dan pentru motivul că dânsul este de
acord cu varianta de 70% la dispoziția Primăriei și 30% la dispoziția Ocolului,
adoptându-se hotărâre.
9.Diverse
1. Raportul Primarului municipiului Beiuş, dl. ing. Mlendea Căluş Petru,
privind starea economică, socială şi de mediu a municipiului Beiuş pe periaoda
01.01.2019 - 31.12.2019.
Domnul Primar prezintă aspecte din Raport.Cele tei proiecte în derulare vor
fi principala sursă de învestiţie a Beiuşului în perioada următoare; banii europeni
sunt o sursă de finanţare;
2. Adresa nr. 550/24.02.2020 emisă de Curtea de Conturi a României,
Camera de Conturi Bihor, înregistrată la sediul instituţiei noastre sub nr.
1764/26.03.2020.
Domnul Primar spune că prin această adresă că se prelungeşte un termen.
3.Raportul nr. 2308/13.03.2020 privind activitatea asistenţilor persoanli
desfăşurată în semestrul II al anului 2019.
Domnul Primar spune că la asistenţii personali mai este un loc rezervă; se
fac anchetele sociale care sunt de rigoare.
La discuţii se înscrie doamna consilier Monenciu Rodica şi doreşte să ştie
dacă se pot identifica persoanele cu situaţii precare în vârstă de peste 65 ani din
Beiuş pe care Primăria să le ajute cu mâncare, apă, etc.
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Domnul Primar spune că se duce mâncare izolaţilor la domiciliu care solicită
prin intermediul medicilor de familie şi cu confirmarea DSP. Cu această ocazie
mulţumeşte şi colaboratorilor; suma este de 84 lei / săptămână; se lucrează cu o
firmă autorizată care preia comanda pentru produsele necesare;
Domul Viceprimar spune că din ordonanţele care au fost emise, s-a cerut
specificaţii şi de la Prefectură şi Consiliul Judeţean şi inclusiv de la Guvern; se
sprijină persoanele cu vârtă peste 65 ani care
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
Ing.FOFIU NICOLAIE

SECRETAR GENERAL al UAT
Jr.SCROFAN STELIANA ALINA

Întocmit
Fuliaș Monica Daniela
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