JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL MUNICIPAL BEIUŞ
PROCES – VERBAL
Încheiat azi 11.05.2020 în şedinţa extraordinară convocată prin Dispoziţia
nr. 119/07.05.2020, a Primarului Municipiului Beiuş.
Ședința se desfășoară pe platforma on-line, prin videoconferință.
Sunt prezenţi un număr de 13 consilieri, absentă fiind doamna consilier
Teaha Mihaiela Monica, doamna consilier Balint Gabriela Viorica, domnul
Viceprimar Dăescu Ovidiu Constantin şi domnul consilier Sferle Ioan, ședinţa
fiind legal constituită.
Domnul consilier local Ispas Dan Mugurel este ales 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 alegerii preşedintelui de şedinţă pe luna mai 2020.
2. Aprobarea proiectului ordinii de zi a ședinței extraordinare din data de
11.05.2020.
3. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din data de 29.04.2020.
4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local şi al activităţilor
finanţate integral/parţial din venituri proprii pe anul 2020.
La punctul 2 se supune la vot ordinea de zi a ședinței extraordinare din data
de 11.05.2020.
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 11.05.2020
La punctul 3 este prezentat procesul verbal al şedinţei ordinare din data de
29.04.2020
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 rectificarea bugetului local şi al activităţilor
finanţate integral/parţial din venituri proprii pe anul 2020.
Domnul consilier local Ispas Dan spune că ar vota acest proiect de hotărâre
dacă s-ar scoate suma de 30 mii lei prevăzută pentru tablete; argumentează prin
faptul că atunci când s-a decis această viitoare achiziţie, probabil că aceasta avea o
logică; între timp logica acestei achiziţii a dispărut pentru că, Guvernul a anunţat
prin vocea Ministrului Educaţiei şi Cercetării că se vor achiziţiona de la începutul
anului şcolar viitor, toţi elevii din România vor primi tablete cu cartelă şi
abonament pe doi ani şi bineînţeles cu aplicaţiile şi fişierele necesare şcolii on-line;
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pentru perioada care a mai rămas din actualul an şcolar, tot Ministrul Educaţiei şi
Cercetării a spus că se poate încheia situaţia şcolară a elevilor pe semestrul II, în
orice situaţie s-a găsi aceşti elevi; dacă au note se încheie media, dacă au o notă se
dublează nota şi se încheie media, dacă nu au nici o notă se dublează media
semestrului I; prin urmare se poate încheia fără a se achiziţiona aceste tablete
pentru elevii din Beiuş care nu dispun de device-uri în acest moment; un alt
argument este că aceste situaţii predate de directorii de şcoli nu au fost făcute în
urma unor anchete sociale şi nu există garanţia că se vor cheltui aceşti bani publici
ai beiuşenilor aşa cum trebuie; în absenţa unor anchete sociale, doar pe o estimare
făcută de directorii de şcoli, fără a se şti ce tablete trebuiesc şi votând acest lucru,
azi 11 Mai, eventual, după ce Guvernul a anunţat că va cumpăra pentru toată
lumea, crede că această cheltuială nu îşi mai are rostul şi nu ar fi legală şi normală
atâta vreme cât nu vine în urma unei anchete făcută aşa cum trebuie. Prin urmare,
spune că de acele tablete nu este nevoie, banii ar putea fi luaţi, pentru că se iau tot
de la Învăţământ şi mutaţi în trimestrul III, deoarece dacă se fac calcule pentru
valul II, o lună, pentru cei 200 de oameni care depind de primărie în acest moment,
Primărie, Creşă, Piaţă, Edilul, Muzeu, Casa de Cultură, Spaţii verzi, fără a socoti
Spitalul, dacă se pune numai o mască pe zi, se ajunge pe zi la câteva mii de lei; cu
aceşti bani se pot asigura măştile şi dezinfectanţii pentru trimestrul III; iniţiativa a
fost lăudabilă numai că între timp nu îşi mai are rostul dacă Guvernul a anunţat
cumpărarea de tablete.
Domnul consilier local Roman Dan Gheorghe spune că dacă ar fi fost acele
tablete când a început semestrul II când au început cursurile on-line, probabil că ar
fi fost eficient; dar acum, până se va primi avizul de legalitate de la Prefectură,
până când se va face şi achiziţia, mai durează cel puţin 1-2 săptămâni şi este
aproape sfârşitul trimestrului; întreabă dacă mai are rost pentru două săptămâni să
se mai achiziţioneze acele tablete sau mai bine se aşteaptă; tot aşa de bine se vor
putea achiziţiona în toamnă dacă Guvernul nu va da acele tablete pentru toţi copiii.
Domnul Primar ing. Mlendea Căluş Petru spune că era vorba, cumulate, de
50 de tablete la nivel de toate cele patru instituţii de învăţământ; s-ar fi lucrat cu
platforma Adservio cu care cele patru instituţii au făcut contract; în momentul în
care s-a discutat acest lucru, nu era încă iniţiativa Guvernului; în condiţiile în care
Guvernul va achiziţiona tablete, banii se vor putea transfera în altă parte şi folosiţi
pentru acele categorii necesare în viitor; banii vor rămâne tot la Capitolul 65 şi se
va vedea în trimestrul următor cum vor fi folosiţi;
Domnul consilier local Ispas Dan spune că începând cu 15 mai, se vor putea
face anchete, temeinic, de către funcţionarii primăriei împreună cu conducerile
şcolilor.
Domnul consilier local Ispas Dan spune că materialelor de şedinţă a fost
ataşat un referat de la Spital, unde la cheltuieli salariale, apare o sumă de 445 mii
lei şi solicită o detaliere a acestei sume.
Domnul Primar ing. Mlendea Căluş Petru spune că sunt bani primiţi de la
CAS şi de la Ministerul Sănătăţii, decontaţi de Direcţia de Sănătate Publică; sunt
sume în plus venite către Spital şi stimulente şi au fost direcţionate unde a propus
Consiliul de Administraţie al Spitalului.
Domnul consilier local Fofiu Nicolaie spune că în privinţa tabletelor, este o
variantă; pe de altă parte dacă sunt cazuri de elevi care au nevoie de un device,
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fiecare şcoală are zeci de laptop-uri; al doilea aspect, în privinţa achiziţiei de
biocide şi materiale de protecţie, ca să se obţină un preţ bun ar trebui să se facă o
achiziţie în sistem centralizat;
Domnul consilier local Ispas Dan propune supunerea la vot a proiectului de
hotărâre cu amendamentul ca acea sumă de 30 mii lei să fie mutată în trimestrul
III, tot la capitolul cheltuieli dezinfectanţi, materiale de protecţie.
Doamna Director executiv Fărcuţ Nicoleta solicită să se facă propuneri, câţi
din aceşti 30 mii lei care sunt la tablete, câţi să fie alocaţi pentru măşti şi mănuşi şi
câţi pentru dezinfectanţi?
Domnul consilier local Ispas Dan propune 20 de mii pentru măşti şi mănuşi
şi 10 mii pentru dezinfectanţi.
Doamna Director executiv Fărcuţ Nicoleta spune că se va face achiziţie
centralizată pentru perioada imediat următoare.
Se solicită avizul comisiilor de specialitate cu acest amendament.
Comisiile 1, 2, 3 și 4 acordă aviz favorabil
Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendamentul făcut, 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
Prof. ISPAS DAN MUGUREL

SECRETAR GENERAL al UAT
Jr. SCROFAN STELIANA ALINA

Întocmit
Fuliaș Monica Daniela
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