
JTJDETTL BrHOR
CONSILIUL MIJNICIPAL BEIU$

PROCES _ VER.BAL

incheiat azi 24.08.2017 in qedinla extraordinard convocatd prin Dispozilia nr. 426
din 21.08"2017, a Primarului municipiului Beiuq, la care sunt prezenfi un num6r de 17

consilieri, qedinla fiind legal constituiti.
Domnul consilier local Roman Dan este ales preqedinte de qedinld, pe luna august,

adoptAndu-se hotdrdrea privind alegerea preqedintelui de gedin!6 extraordinard pentru data
de 24.07.2017.

Preqedintele de qedin!6, domnul consilier local Roman Dan supune spre aprobare
proiectele de hotdr6ri de pe Ordinea de zi a qedinlei:

ORDTNE DE ZT

1. Aprobarea alegerii preEedintelui de qedinld pentru luna august 2017 .

2. Aprobarea ordinei de zi a gedinlei extraordinare din data de 24.08.2017.
3. Aprobarea procesului verbal al qedinlei ordinare din data de 31 .07.2017.

Raportor: -Prim arul municipiului
-Comisiile 1,2,3 qi 4

4. Proiect de hotir6re privind aprobarea rectificSrii bugetului local pe anul 2017.
Raportor: -Prim arul municipiului

-Comisiile 1,2,3 gi 4
5. Proiect de hotdrdre privind aprobarea rlemardrii Proiectului RO: "imbundtafirea qi

promovarea capacitdlii institulionale de a o.fleri servicii transfrontaliere imbundt6{ite"
Acronim: ICPIFSTB ("Improving and promoting the institutional capacity to provide
better cross border services"), in parteneriat cu Primdria oragului $tei qi Prim6ria oraqului
Hajdudorog din Ungaria, UAT Beiuq avdnd calitatea de lider de proiect (LP) qi aprobarea
cofinanlirii necesare implementdrii acestui proiect, respectiv suma de 1450 Euro, precum

Ei asumarea asigurdrii fluxului de numerar neceriar implementdrii proiectului.
Raportor: -Prim arul municipiului

-Comisiile 1,2,3 qi 4
6. Proiect de hotdr6re privind aprobare,a achizilionirii serviciului de consultanld

pentru scrierea Proiectului RO: "imbundtEfirea qi promovarea capacitdlii institulionale de a
oferi servicii transfiontaliere imbunitdlite" Acronim: ICPIFSTB ("Improving and
promoting the institutional capacity to provide better cross border services") in sumS de
14.000 lei (T.V.A. inclus) .

Raportor: -Primarul municipiului
-Comisiile 1,2,3 gi 4



Se supune la vot ordinea de zi qi se voteazd in unanimitate adopt6ndu-se hotirdrea
prir,ind aprobarea ordinei de zi a qedinfei extraordinare din data de 24.08.2017.

La punctul 3 al ordinii de zi se solici.t[ aprobarea procesului verbal al qedin{ei
ordinare din data de 31 .07.2017.

Preqedintele de qedinli cere avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului local
care, dau aviz favorabil.

Se supune la vot qi se voteazd cu 15 vrcturi penttu, doamna consilier local Teaha
Mihaiela qi domnul consilier local Bunta Ovidiu ablindndu-se, adopt6ndu-se hotdrdre.

La punctul 4 al ordinii de zi al ordinii de zi domnul primar ing. Mlendea Cdluq
Petru prezintd proiectul de hotdr6re privind aprrobarea rectificdrii bugetului local pe anul
20t7.

Domnul primar ing. Mlendea Cdluq PetruL menlioneazd faptul cd rectificarea bugetard
are doar doud puncte, pentru ci o rectificare rnai ampld va fi supusi atenliei Consiliului
Local la qedinp ordinard de la sf6rqitul acestei [uni, acestaprecizeazd, cd, aceastd rectificare
bugetari cuprinde aceste doud subpuncte deoarece sunt legate de doud proiecte, respectiv
acest proiect gi de fapt, punctele 4, 5 qi 6 sunt toate legate intre ele; se va discuta despre

toate qi se vor vota pe r6nd.
Domnul primar ing. Mlendea C6lug Pel"ru specificd faptul cd este vorba despre o

rectificare de 14.000 de lei, sumd care reprezittd cofinanlarea la acest proiect Romdnia-
Ungaria: "imbundtSfirea gi promovarea capacitSlii institulionale de a oferi servicii
transfrontaliere imbunbtS1;ite", este vorba despre o asociere intre PrimSria Beiug qi Primdria

$tei pe de-o parte, cu Primiria Beiuq lider de proiect qi oragul Hajdudorog din Ungaria.
Domnul Primar ing. Mlendea Cdluq Petru menlioneazd cd va detalia la punctul 5 al

ordinii de zi conlinutul proiectului, iar partea dle rectificare bugetard conline acegti 14.000

de lei care reprezintd partea de consultan\d a lrroiectului gi care de fapt este punctul 6 al

ordinii de zi. Acesta susline cdla ce161alt subpunct de rectificare avem 3 pozilii,la capitolul
sindtate, am avut 3 pozilii in buget de investilii respectiv "reparafii capitale qi extindere la
Spitalul Municipal Stalionar l"cu 80.000 de lei:; la Studiul de Fezabilitate qi Proiect Tehnic
la Centru de Primiri Urgenle 40.000 de lei gi Lr Pozifia C 5 : Instalalii electrice Stalionar I
- 35.000 de lei, intruc6t avem aprobat Studiu de Oportunitate pentru proiectul " Lucrdri de

investilie in vederea creqterii performan{ei energetice la Clddirea Stalionar I a Spitalului
Municipal Episcop Nicolae Popoviciu qi intru-cdt aceastd lucrare are o valoare estimatd de

aproximativ 2.000.000 de euro respectiv in jurul valorii de 10.000.000 de lei, evident
paftea de Studiu de Fezabilitate qi Proiect Tehnic va duce suma suma undeva la 155.000 de

lei, vom vedea efectiv cdt va fi suma dupd punerea pe SEAP qi achizilionarea acestei

lucriri.
Domnul Primar ing. Mlendea C6luq Petru precizeazd cd aceastd rectificare bugetard

s-a fEcut pentru a putea urgenta depunerea proiectului mai ales cd Rom6nia - Ungaria qi

acluce cdtre PNDL, acest proiect pentru reabilitatea Spitalului Stalionar I Nicolae
Popoviciu.

Domnul preqedinte de Eedinld Roman Dan intrebd dacd exist6 discufii.
Domnul consilier local Fofiu Nicolaie susline cd ar trebui sd se aibd in vedere pe

proiectul RO un sistem integrat pentru utilitAti: apd, canal, curent, geotermal qi fibri opticS,
deoarece toate intervenfiile care se fac in oraq <le exemplu prima datd spargem o conductd,
unde dai de un cablu qi aqa mai departe, flecare autoritate spre exemplu Compania are apa-
canal, Edilul are gunoiul, Electrica -curentul, [a Primdrie ar trebui sd fie toate impreund,



atunci cdnd dai avizele de incepere a lucr6rilor qi se trece in schi1d utiliterile, expunerea in
teren atunci se vor elimina o serie de inconveniente . Astfel acesta susline cd dacd se poate
pe viitor ar trebui demarat un astfel de proiect ca s[ fim cu un pas unde trebuie, iar dac6 se

leagd Ei de sistemul de management al calitSlii qi cu proiectul acesta cu RO crede cd vom
ajunge unde ar trebui.

Domnul consilier local Fofiu Nicolaie menlioneazd cd dacd sunt costuri trebuie avutd
mare atenlie sd fie cuprinse in Proiectul Tehrric atdt izolayia plafon, geamuri, sistem de

incTalzire, apa gi canalizarea, in aceqti bani sd fie fdcut tot ce trebuie chiar daci nu se va
aprrrba in totalitate, dar trebuie sd fie expertizat, proiectantul si facd tot ce trebuie.

Se cere p6rerea comisiilor de specialiitate ale Consiliului local care dau aviz
favorabil.

Se supune la vot proiectul de hotdrAre care se voteazi in unanimitate, adoptdndu-se
hotdrAre.

La punctul 5 al ordinii de zi al ordinii de zi domnul Primar ing. Mlendea Cdluq
Petru prezintd proiectul de hotdr6re privirrd aprobarea demardrii Proiectului RO:
"Imbundtdlirea qi promovarea capacitdlii institulionale de a oferi servicii transfrontaliere
imbundtElite" Acronim: [CPIFSTB ("Improving and promoting the institutional capacity
to provide better oross border services"), in pafieneriat cu Primdria oraqului $tei qi Primdria
oraEului Hajdudorog din Ungaria, UAT Beiuq avAnd calitatea de lider de proiect (LP) qi

aprobarea cofinanlirii necesare implementdrii acestui proiect, respectiv suma de 1450
Euro, precum qi asumarea asigurdrii fluxului de numerar necesar implementirii proiectului.

Domnul Primar ing. Mlendea Cdluq Petru menlioneazd, cd este vorba despre un
proiect pe axa Rom6nia-Ungaria intre Primdria Beiuq - $tei pe de-o parte qi Primdria
Hajdudorog pe cealaltd pafte, fiecare primdrie avdnd cdte 82.500 euro; cofinanlarea din
parlea fiecdrui UAT este de 2Yo, respectiv 1450 de euro urm6nd ca pentru aceqti bani de

cofinanfare respectiv 7.300 de lei la un curs de 4,6 aproximativ, cdt e euro acum si se facd
er,'entual o rectificare bugetard ulterioard in condiliile in care proiectul devine eligibil,
despre confinutul proiectului se va vorbi la punctul 6.

Preqedintele de gedin{d cere avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului local
carer dau aviz favorabil.

Se supune la vot gi se voteazdin unanimitate adoptdndu-se hotdrdre.

La punctul 6 al ordinii de zi al ordinii de zi domnul Primar prezintd proiectul de

hot6rAre privind aprobarea achiziliondrii serviciului de consultanld pentru scrierea
Proiectului RO: "imbundtd{irea qi promovarea aapacitAlii institulionale de a oferi servicii
transfrontaliere imbunit6lite" Acronim: ICPIFSTB ("Improving and promoting the
institutional capacity to provide better cross border services") in sumd de 14.000 lei
(T'.V.A. inclus).

Domnul Primar ing. Mlendea Cdluq Petm sus{ine cd aceqti 14.000 de lei sunt pentru
consultanld pentru proiectul menfionat, unde r:ste vorba despre un sistem informatic de
management al comunicdrii cu cetdfenii, acest sistem informatic, exist6, nu se inventeazd,
acum, el este funclional inclusiv intr-o serie de municipii, centre de judef din RomAnia, din
strdindtate, este un instrument obignuit de lucru prin care UAT comunicd cu cetSlenii qi cu
societ6li1e - persoane juridice din comunitate, evident cd acesta are mai multe module,
modulul de administrare conline pe de o parte oompartimentele LIAT Beiuq incepdnd de la
Primar, Viceprimar, Secretar, dupa aceea toate compartimentele mai importante ale



Primar, Viceprimar, Secretar, dupd aceea toate compartimentele mai importante ale
PrimSriei qi pe de cealaltd parte sunt aqa-ziEii utilizatori, respectiv cetdlenii oraqului gi

persoanele juridice. Este un instrument de comunicare, de transfer de informalii atAt de la
LIAT spre cetSfeni, spre utilizatori c6t gi in,rers, respectiv qi un mod de gestionare a
sesizS.rilor care vin dinspre persoanele juridice sau persoanele fizice.

Domnul primar ing. Mlendea Cdluq Pet.ru afirmd cdla nivel de Beiuq existd c6teva
site-uri care sunt utile qi menlioneazd, cdlevar dintre ele precum : beiuscity, cel pentru
parcare, care posteazd, sesizdri din parlea cetdlr:nilor unele fiind pertinente, dar cuprinzdnd
totodatd gi exagerdri, domnului primar consiclerdnd acest mod de lucru cdt se poate de
eficient, suslindnd c[ pe de-o parte pot veni sesizSri din parlea agenlilor economici qi a
persoanelor fizice care pot merge direct spre anumite compartimente incepAnd de la
Juridic, la Urbanism, Amenajare, unitdli sub,rrdonate Casd de CulturS, Spital, existdnd
obligativitatea de a fi inregistrate aceste rsesizdri qi obligativitatea de a rdspunde
cetdleanului in misura in care datele cu care s-a inscris la modulul administrare sunt
corecte, cetSleanul se inscrie la primul capito.[ la modulul administrare ca posibilitate de
comunicare prin SMS sau adresd de e-mail. Dr:mnul primar spune cd astfel se pot posta qi

anurnfuri privind un eveniment care intereseaz,S comunitatea spre exemplu intrerupere de
curent, energie electrici, apd potabilE, energie termic6.

Domnul primar ing. Mlendea Caluq Petru susline cd existd qi un mod de administrae
a acestor sesiziri, cineva de la compartimentele la care s-a inregistrat sesizarea are
obligativitatea de a rispunde, de a gestiona qi de a rSspunde sesizlrilor care se fac qi

beneinleles la capitolele urmdtoare pe l6ngd ge:stionarea acestor documente existd anumite
raporlSri care sd se fac6 periodic pentru a se vedea qi eficienla proiectului.

Domnul primar ing. Mlendea Cdlug Petru susline cd va vorbi qi cu consultantul sd
vadd dacd aceasti idee spusd de domul consilier Fofiu Nicolaie poate fi integrati in proiect.
Domnul primar afirmd ca in prezent existd o hrlrtS a Beiugului electronic6 qi in perioada in
care acesta era consilier local in urm5 cu vreo 10-12 ani a mai ridicat aceastd problem[.
Astfel domnul primar susfine cd acum cd primdria are topograf se va incerca acest lucru,
munca fiind una foarte laborioasd intr-o primii fazd, dar probabil in misura in care se va
putea pune de acord cu APAREGIO, TRANS(iEX, Electrica, Romtelecom, Digi pentru cd
ei au hdrlile cu relelele din Beiuq in autocad sii se suprapund aceste date qi si se coreleze,
domnul primar afirmd cd se indoiegte cd vor putea fi introduse in acest proiect, dar el va
ridica aceastd problemS.

Domnul consilier Ispas Dan Mugurel afirmd cd ar dori niqte limuriri. Acesta
intreabd dacd pe acest poftal cetbleanul poate s5 depund cereri, sesizdri care vor fi
inregistrate, acest lucru semnificdnd cd acest portal substituie venirea la primdrie.

Domnul consilier Ispas Dan Mugurel intreabd dacd cererile care se dupun acolo
prirnesc un numdr de inregistrare, afirmdnd cd. dacd face acest lucru, acesta este un lucru
util, dacd doar se sisizeazd, niqte lucruri ca qi cum s-ar sesiza pe un site, atunci ajunge site-
ul primdriei pe care il poli face interactiv oric,6nd, existdnd posibilitatea de a lSsa un loc
pentru comentarii, unde oamenii sb depund sesizSri. Acesta reafirmd faptul cd dacd portalul
are intr-adevdr valoarea de depunere a unui document sub formd oficia16 gi oblinerii unui
numdr de inregistrare de la Secretariat, este un lucru util.

Domnul consilier Ispas Dan Mugurel intreabd dacd prin acest site ar exista
posibilitatea ca beiugenii sd solicite qi informralii despre situafia 1or, de exemplu situalia
finaciard, dacd au pldtit impozite, cdt au de plStit gi mai ales dac6 pot face qi plAli pe acest
site.



Domnul primar ing. Mlendea Cdluq Petru ii rdspunde gi ii spune cd nu se pot efectua
pliili pe acest site.

Domnul consilier Ispas Dan Mugur,ol constatd faptul ci proiectul constd in
comunicare, discufii, transfer de informa{ii gi afirmd cd dacd acesta va avea valoarea
depunerii unui document care primeqte numdr de inregistrare de la Secretariat atunci este
rrtil, afirmAnd cd in caz orice site face acest lucru d6nd exemplu site-ul unei gazete unde
existd loc sd lagi comentarii, dar dacd acele comentarii se pot face sub forma unei sesizdri
care primeqte numdr de inregistrare electronic atunci este foarte util, dacd este aqa.

Domnul primar ing. Mlendea Cdluq Petru afirmd cd nu este un simplu site afirm6nd
c5 sunt animite compartimente din cadrul Primdriei unde eqti obligat sd mergi cu
clocumente originale, cu titul de exemplu menlioneazd certificate de urbanism, autoriza[ii
cle urbanism, afirmdnd totodatd cd nu e lucru pulin faptul cd pofi intra pe site, la
compartimentul Urbanism qi s5 verifici de ce documente ai nevoie poli termina dosarul, il
poli scana fi trimite la Arhitectul gef pentru verificare,dacd mai este nevoie de documente
se pot aduce in completare fiind vorba de o economie de timp. Domnul primar
menfioneazd, cu titlu de exemplu cd in eventua.litatea unei sesizdri pe strada Traian unde nu
s-au montat jocuri de copii, sau sunt rupte legdnele, se face o sesizare care va primi un
numdr qi cineva va pune o rezolulie pe ea.

Domnul consilier Ispas Dan Mugurel intreabd dacd rdspunsul va fi tot in aceeaqi
formd.

Domnul primar ing. Mlendea Cdluq lletru rdspunde c6 suntem obligali sE ddm
r6spuns.

Domnul viceprimar Diescu Ovidiu Constantin afirmh cd este mentionat faptul c5 se

primeqte un numir de inregistrare la sesizdri gi nu numai atdt, mai mult se localizeazd prin
GPS fiind deci un lucru mai complex.

Domnul primar ing. Mlendea C61uq Petru afirmd cd se doreqte corelarea acestui
proiect cu Registrul Electronic de Intrdri-Ieqiri, care va operabil qi gestionat de la
Secretariat, cu celelalte compartimente.

Preqedintele de qedinld cere avizul cornisiilor de specialitate ale Consiliului local
care dau aviz favorabil.

Se supune la vot qi se voteazdin unanimitate adopt6ndu-se hotdrAre.

Nemaifiind alte probleme la ordinea de zi, preqedintele declard inchise lucrdrile
gedin(ei extraordinare gi mulgumeqte tuturor pentru participare.

Drept care s-a incheiat prezentul proces-verbal.

PRE$EDINTE DE $EDINTA
Ing. ROMAN DAN

P. SECRETAR
Consilie..r jpridic
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