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JUDEŢUL BIHOR 

CONSILIUL MUNICIPAL BEIUŞ 

               

       PROCES – VERBAL    

 

 Încheiat azi 14.01.2019 în şedinţa extraordinară convocată prin Dispoziţia nr.     

nr. 29 din 10.01.2019, a Primarului municipiului Beiuş, la care sunt prezenţi un număr 

de 15 consilieri, absenți motivat fiind domnul consilier Roman Dan Gheorghe și 

doamna consilier Bara Florentina Ioana, şedinţa fiind legal constituită. 

 Domnul consilier Bunta Iulian Ovidiu  este ales preşedinte de ședință. 

 Preşedintele de şedinţă supune spre aprobare proiectele ordinii de zi a şedinţei: 

          1. Aprobarea alegerii preşedintelui de şedinţă pe luna ianuarie 2019.  

 2. Aprobarea ordinii de zi a ședinței extraordinare din data de 14.01.2019. 

 3. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din data de 28.12.2018. 

 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul 

bugetului local al deficitului secţiunii de dezvoltare (sursa A) pe anul 2018 şi 

aprobarea acoperirii definitive din excedentul anilor anteriori a deficitului secţiunii de 

funcţionare (sursa E) pe anul 2018. 

  5. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului activităţilor 

finanţate integral/parţial din venituri proprii (sursa F) înregistrat la 31 decembrie 2018.   

 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului activităţilor 

finanţate integral/parţial din venituri proprii (sursa E) înregistrat la 31 decembrie 2018.    

 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului activităţilor 

finanţate integral/parţial din venituri proprii (sursa G) înregistrat la 31 decembrie 2018.    

 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local 

(sursa A) rezultat după încheierea exerciţiului bugetar al anului 2018 ca sursă de 

finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare pe anul 2019, respectiv pentru 

acoperirea temporară a golului de casă pentru secţiunea de funcţionare pe anul 2019.    

    

          La punctul 2 se supune la vot aprobarea ordinii de zi a ședinței extraordinare din 

data de  14.01.2019 şi se votează în unanimitate, adoptându-se hotărâre. 

 La punctul 3 al ordinii de zi se supune la vot aprobarea procesului verbal al 

şedinţei ordinare din data de 28.12.2018. 

 Se dă cuvântul domnului consilier Fofiu Nicolaie care spune că în ședința 

anterioară a votat prima variantă ( varianta cu 200 lei/oră pentru  și nu s-a menționat; 

dorește să se menționeze nominal și faptul că au fost 14 voturi împotrivă și unul pentru 

(al domnului consilier Fofiu Nicolaie);  spune că ar fi bine ca remarcile care au fost 

făcute la adresa Consilierilor locali de către persoanele care au fost prezente la ședința 

anterioară, remarcile care au fost făcute de către colegi la adresa altor colegi, să fie 

menționate în procesul verbal. 

 Se solicită avizul comisiilor de specialitate. 

 Comisiile 1, 2, 3 și 4 dau aviz favorabil. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre care se votează cu 14 voturi pentru și o 

abținere a domnului consilier Fofiu Nicolaie, adoptându-se hotărâre. 

La punctul 4 al ordinii de zi domnul Viceprimar ing. Dăescu Ovidiu Constantin 

prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul 
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bugetului local al deficitului secţiunii de dezvoltare (sursa A) pe anul 2018 şi 

aprobarea acoperirii definitive din excedentul anilor anteriori a deficitului secţiunii de 

funcţionare (sursa E) pe anul 2018 

Domnul Viceprimar spune că punctele 4, 5, 6, 7 și 8 din ordinea de zi sunt 

puncte cu probleme strict tehnice de domeniul economic și intră în sfera de activitate a 

Direcției economice, respectiv a doamnei director Nicoleta Fărcuț căreia îi dă cuvântul 

pentru expunerea proiectelor de hotărâre. 

Doamna Fărcuț Nicoleta spune că se supune aprobării acoperirea definitivă din 

excedentul bugetului local al secțiunii de dezvoltare înregistrat la 31 decembrie 2018 

în sumă de 2797283,95 lei sursa A; Grădinița cu program prelungit nr. 1 înregistrează 

un deficit pe secțiunea de funcționare în sumă de 13030,21 lei care se propune a fi 

acoperit din excedentul anilor anteriori; Colegiul Național Samuil Vulcan înregistrează 

un deficit pe secțiunea de funcționare în sumă de  2500, 15 lei care de asemenea se 

propune a se acoperi din excedentul anilor anteriori.  

Se solicită părearea consilierilor. 

Comisiile de specialitate nr. 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 al ordinii de zi doamna ec. Fărcuț Nicoleta prezintă  proiectul de 

hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului activităţilor finanţate integral/parţial 

din venituri proprii (sursa F) înregistrat la 31 decembrie 2018. 

  Doamna Fărcuț Nicoleta spune că Spitalul Municipal Ep.Nicolae Popoviciu 

înregistrează un excedent la finele anului 2018 în sumă de 1.295.309,42 lei; conform 

solicitării Spitalului se propune spre aprobare utilizarea excedentului  astfel: suma de 

900.000,00 lei ca sursă de finanțare a secțiunii de funcționare pe anul 2019 și suma de 

395.309,42 lei ca sursă de finanțare a secțiunii de dezvoltare pe anul 2019.  

  Se solicită părearea consilierilor. 

  Comisia 1 prin Domnul consilier Fofiu Nicolaie acordă aviz favorabil, cu 

mențiunea că apreciază managementul în spital, apreciază că s-au strâns bani și spitalul 

este pe plus, dar pe de altă parte Consiliul local finanțează cu peste un milion lei 

spitalul pentru farmacie, relocare cantină, parcare, etc; pe viitor ar fi bine să se vadă 

împreună cu Consiliul de Administrație al spitalului, ce pot ei să finanțeze din cei 400 

mii lei care erau pe dezvoltare, ca să ușureze sarcina Consiliului local, pentru a putea 

face și investiții pentru ceilalți nouămiinouăsute cetățeni ai orașului Beiuș. 

Comisiile de specialitate nr. 2, 3  acordă aviz favorabil. 

Comisia 4 prin domnul consilier Ispas Dan Mugurel acordă aviz favorabil cu 

mențiune că spitalul este pentru toți cetățenii municipiului Beiuș și a zonei limitrofe. 

Doamna consilier Teaha Mihaiela Monica spune că problema este că zona 

limitrofă nu contribuie la bugetul spitalului. 

Domnul consilier Ispas Dan spune că aceasta este o altă problemă și ar trebui să 

se găsească forme de asociere. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre care se votează  în unanimitate, 

adoptându-se hotărâre. 

  La punctul 6  al ordinii de zi  doamna ec. Fărcuț Nicoleta prezintă proiectul de 

hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului activităţilor finanţate integral/parţial 

din venituri proprii (sursa E) înregistrat la 31 decembrie 2018  și spune că sursa E 
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înregistrează un excedent pe secțiunea de funcționare în sumă de 235.551,76 lei; 

propunerea pentru utilizare pe secțiunea de funcționare de defalcă astfel: Grădinița cu 

program prelungit nr. 1 -2122,69 lei, Grădinița Floare de Colț încheie pe 0, Școala 

Gimnazială ”Nicolae Popoviciu” – 2054,24 lei, Liceul Pedagogic ”Nicolae Bolcaș” -

4865,32 lei, Colegiul Tehnic ”Ioan Ciordaș” – 44773,30 lei, Colegiul Național ”Samuil 

Vulcan”  - 3622,70 lei, Piața municipiului Beiuș- 178070,76 lei și capitolul 83- 

Agricultură -42,75 lei. 

Comisia 1 acordă aviz favorabil cu un amendament al domnului Fofiu Nicolaie 

care spune că pe viitor să se vadă ce se vor face cu acești bani la Piață, deoarece 

aceasta arată cum arată. 

  Comisiile de specialitate nr.  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 doamna ec. Fărcuț Nicoleta prezintă proiectul de 

hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului activităţilor finanţate integral/parţial 

din venituri proprii (sursa G) înregistrat la 31 decembrie 2018 și spune că sursa G 

înregistrează un excedent la finele anului 2018 în valoare de 36452,47 lei; se propune 

utilizarea lui ca sursă de finanțare a secțiunii de funcționare astfel: Muzeu -1870,78 lei, 

Casa de Cultură-31990, 00 lei, C.S.Bihorul Beiuș -2591,69 lei . 

Comisiile de specialitate nr. 1, 2, 3 și 4 acorodă aviz favorabil. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre care se votează în unanimitate adoptându-

se hotărâre. 

La punctul 8 al ordinii de zi doamna ec. Fărcuț Nicoleta prezintă proiectul de 

hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetului local (sursa A) rezultat 

după încheierea exerciţiului bugetar al anului 2018 ca sursă de finanţare a cheltuielilor 

secţiunii de dezvoltare pe anul 2019, respectiv pentru acoperirea temporară a golului 

de casă pentru secţiunea de funcţionare pe anul 2019 și spune că după acoperirea 

deficitului secțiunii de dezvoltare  pe sursa A este un excedent la finele anului 2018 de 

8895,31 mii lei; pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare, investițiile care au rămas 

angajate din anul 2018 care trebuiesc plătite în anul 2019 este suma de 6215,29 mii lei; 

800 mii lei ca sursă de finanțare a golului temporar de casă  pentru secțiunea de 

funcționare cu precizarea  că sunt pentru finanțarea cheltuielilor curente ale instituției, 

urmând ca ulterior să se verse din nou în secțiunea de dezvoltare. 

Se solicită avizul comisiilor. 

Comisiile de specialitate nr. 1, 2, 3 și 4 acordă aviz favorabil. 

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                                   p. S E C R E T A R          

             BUNTA IULIAN OVIDIU                        Jr.SCROFAN STELIANA ALINA 

 


