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JUDEŢUL BIHOR 

CONSILIUL MUNICIPAL BEIUŞ 

               

        PROCES – VERBAL 

 

 Încheiat azi 17.12.2019 în şedinţa ordinară convocată prin Dispoziţia nr.  

442/10.12.2019, a Primarului Municipiului Beiuş, la care sunt prezenţi un număr de 

16 consilieri, absent motivat fiind domnul consilier Jurcan Mircea, ședinţa fiind 

legal constituită.  

 Doamna consilier Teaha Mihaiela Monica 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 

18.12.2019. 

 2. Aprobarea proceselor verbale a şedinţei ordinare din data de 27.11.2019 şi 

a şedinţei extraordinare din data de 02.12.2019. 

 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii contribuţiei pentru economia 

circulară, pentru deşeurile destinate a fi eliminate prin depozitare, stabilită conform 

prevederilor O.U.G. nr. 74/2018 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.211/2011 privind regimul deşeurilor , a legii nr. 249/2015 privind modalitatea de 

gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu, ce va fi practicată de către SC 

EDILUL SA pe teritoriul administrativ al municipiului Beiuş începând din 1 

ianuarie 2020.  

 4. Proiect de hotărâre privind  stabilirea modalităţii de delegare a gestiunii 

serviciului public de  salubrizare –  activitatea dezinsecție, dezinfecție și deratizare,  

a aprobării Studiului de oportunitate,  Caietului de sarcini, a Indicatorilor de 

performanță  şi a modelului de Contract - Cadru de delegare prin achiziție de 

servicii,  pentru municipiul Beiuș 
  5. Proiect de hotărâre privind aprobarea calendarului activităţilor culturale ale 

municipiului Beiuş, judeţul Bihor, pentru perioada 01 ianuarie 2020 - 30 aprilie 

2020 ce urmează să se desfăşoare la Casa de Cultură ”Ioan Ciordaş” Beiuş. 

 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii imobilului - teren identificat 

cu număr cadastral 104485 înscris în C.F. nr. 104485 Beiuş, situat în municipiul 

Beiuş str. 1 Decembrie 1918, jud. Bihor în suprafaţă de 5210 mp din domeniul 

public al municipiului Beiuş în domeniul privat al municipiului Beiuş pe durata 

realizării obiectivul de investiţii "Construire Autogară în municipiul Beiuş, judeţul 

Bihor". 

  7. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii cu titlu gratuit a dreptului 

de superficie în favoarea Asociației de dezvoltare intercomunitară ”Agenția de 

Dezvoltare Durabilă a Județului Bihor” asupra imobilului – teren fără construcții,  în 

suprafață de 5.210 mp., situat pe strada 1 decembrie 1918, aflat în domeniul privat 
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al Municipiului Beiuș, identificat cu nr. cad. 104485, înscris în C.F, Beiuș nr. 

104485. 

 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de funcţii al 

Aparatului de specialitate al primarului municipiului Beiuș și al Serviciului Public 

Comunitar Local de Evidentă a Persoanelor Beiuș și instituțiile subordonate, cu 

încadrarea în numărul de posturi stabilit de Instituția Prefectului Județul Bihor.

 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificarii HCL nr.194 din 

17.09.2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul de investiţii ”Modernizare trotuare în municipiul Beiuş 

- strada Horea, strada Pandurilor, strada Română  (parţial), Piaţa Samuil Vulcan 

(parţial) şi Calea Bihorului (parţial), în sensul modificarii indicatorilor  tehnico – 

economici aferent Obiectelor 8, 9 si 11 din studiul de fezabilitate. 

 10.Diverse. 

 La punctul 1  se supune la vot ordinea de zi a ședinței ordinare din 

17.12.2019. 

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

se hotărârea privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare din data de 

17.12.2019.   

  La punctul 2  este prezentat procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 

27.11.2019 şi al şedinţei extraordinare din data de 02.12.2019. 

 Se solicită avizul comisiilor de specialitate care dau aviz favorabil. 

 Se supune la vot şi se votează cu 13 voturi pentru și 3 abțineri pe motivul 

absentării de la şedinţă, adoptându-se hotărâre. 

 La punctul 3 al ordinii de zi domnul Primar ing. Mlendea Căluș Petru prezintă 

proiectul de hotărâre privind aprobarea valorii contribuţiei pentru economia 

circulară, pentru deşeurile destinate a fi eliminate prin depozitare, stabilită conform 

prevederilor O.U.G. nr. 74/2018 pentru modificarea şi completarea Legii 

nr.211/2011 privind regimul deşeurilor , a legii nr. 249/2015 privind modalitatea de 

gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu, ce va fi practicată de către SC 

EDILUL SA pe teritoriul administrativ al municipiului Beiuş începând din 1 

ianuarie 2020. 

   Domnul Primar spune că având la bază principiul că „poluatorul plăteşte” 

Ordonanţa de Urgenţă 74/2018 modifică Legea 211/2011 şi dacă până la 31 

decembrie 2019 această taxă era 30 lei, începând cu data de 01.01.2020 această taxă 

va fi  80 lei şi va fi specificată aparte pe factura Edilul; va fi colectată separat şi 

livrată la ECO BIHOR,  firmă ce are datoria să selecteze gunoiul menajer care 

ajunge pe rampa de depozitare;  

 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 stabilirea modalităţii de delegare a gestiunii serviciului 

public de  salubrizare –  activitatea dezinsecție, dezinfecție și deratizare,  a aprobării 

Studiului de oportunitate,  Caietului de sarcini, a Indicatorilor de performanță  şi a 
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modelului de Contract - Cadru de delegare prin achiziție de servicii,  pentru 

municipiul Beiuș. 
 Domnul Primar spune că se supune atenţiei Studiul de oportunitate, 

modalitatea de delegare, Caietul de sarcini; pentru a putea fi scoasă la licitaţie este 

nevoie şi de indicatorii de performanţă şi de un model de contract cadru; este o 

măsură reieşită şi din controlul făcut de ANRSC; toate serviciile trebuiesc să fie 

delegate sub o formă sau alta, conform legii;  

  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 calendarului activităţilor culturale 

ale municipiului Beiuş, judeţul Bihor, pentru perioada 01 ianuarie 2020 - 30 aprilie 

2020 ce urmează să se desfăşoare la Casa de Cultură ”Ioan Ciordaş” Beiuş. 

  Domnul Primar spune că s-a ţinut cont de toate sugestiile venite din partea 

consilierilor din cadrul şedinţei pe comisii; ca atare a fost modificată suma aferentă 

zilei de Mica Unire din 24 ianuarie, aceasta fiind de 5000 mii lei, cea de la 

Dragobete de 5000 lei a fost cumulată cu cele 10000 lei pentru piesa de teatru; 

Dragobetele rămâne voluntariat; au rămas 5000 lei la „Festivalul Pituţ” conform 

sugestiei d-lui consilier Bunta Iulian Ovidiu, 20000 lei  pentru Sărbătoarea de Florii 

şi 25000 lei la Zilele Beiuşului; celelalte activităţi urmând a se desfăşura sub formă 

de voluntariat; înainte de şedinţă a fost trimis de către doamna Banda Anca, director 

Casa de cultură, un desfăşurător cu ce conţine fiecare activitate;  

        Domnul consilier Ispas Dan spune că grupul consilierilor PSD se va abţine de 

la acest punct deoarece s-a mai cerut câte ceva şi nu chiar toate s-au respectat aşa 

cum s-a discutat în şedinţa pe comisii;    

  Se solicită avizul comisiilor de specialitate care dau acord favorabil  

  Se supune la vot proiectul de hotărâre care se votează 7 voturi pentru, 1 vot 

împotrivă şi 8 voturi abţinere, neadoptându-se hotărâre.   

 La punctul 6  al ordinii de zi domnul Primar ing. Mlendea Căluș Petru 

prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea trecerii imobilului - teren identificat 

cu număr cadastral 104485 înscris în C.F. nr. 104485 Beiuş, situat în municipiul 

Beiuş str. 1 Decembrie 1918, jud. Bihor în suprafaţă de 5210 mp din domeniul 

public al municipiului Beiuş în domeniul privat al municipiului Beiuş pe durata 

realizării obiectivul de investiţii "Construire Autogară în municipiul Beiuş, judeţul 

Bihor". 

 Domnul Primar spune că este o solicitare de la ADD, care este ataşată 

materialelor de şedinţă, prin care a fost lansat un studiu de fezabilitate pentru 

construirea unei autogări în municipiul Beiuş; ca şi locaţie este vorba de strada 1 

Decmbrie 1918, la ieşirea din municipiu spre comuna Budureasa, pe partea dreaptă; 

este un teren în suprafaţă de 5210 mp care în prima fază trece în proprietate privată, 

iar apoi pe durata construcţiei autogării urmează să fie dat la ADD, urmând ca 

imediat după recepţia lucrării şi predarea ei către autoritatea locală, terenul cu 

construcţia aferentă să revină în proprietatea municipiului Beiuş; au fost discuţii 

legate de poziţionare, legate de acces; s-a discutat şi cu cei de la ADD şi au 

considerat faptul că legătura actuală care există prin strada Republicii-strada 

1Decembrie 1918 spre autogară este bună, distanţa nu este foarte mare, chiar şi 
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perspectiva de dezvoltare a oraşului în zona respectivă ar fi favorabilă; se supune 

spre aprobare această locaţie cu specificaţia că suprafaţă compactă peste 2500 mp 

nu se găseşte în zonă centrală a oraşului ca să nu fie nderanjat prin accesul cu 

autobuse, microbuse chiar dacă acestea ar veni doar să oprească, să lase călătorii şi 

după aceea să se găsească o altă zonă de staţionare;  

 Domnul consilier Ispas Dan spune că s-a ţinut cont de punctul de vedere al 

consilierilor; totul este să nu se creeze un disconfort al unei bune părţi a beiuşenilor 

mutând o parte importantă a traficului greu printr-un cartier rezidenţial; trebuie 

gândită această autogară cu o cale de acces directă şi cât mai puţin intruzivă, direct 

către DN 76; poate şi Consiliul Judeţean se poate implica în acest sens; dacă nu, 

trebuiesc căutate resurse pentru a se putea face cele menţionate;  

 Domnul consilier Fofiu Nicolaie spune că personal nu i se pare cea mai 

inspirată variantă; dar dacă este unica prezentată ar fi dorit să existe un 

retroproiector pentru a vedea pe unde trece centura şi să se analizeze în comisii nu în 

plen,  astfel încât ceea ce se deliberează să fie întotdeauna cea mai bună variantă şi 

favorabilă beiuşenilor; spune că nu este mulţumit de abordare; 

 Domnul consilier Buie Iosif întreabă dacă această autogară va avea nevoie de 

avizul celor care stau în zonă? Spune că înainte cu 3-4 ani, în acea zonă a vrut să se 

instaleze o staţie de asfaltare şi au întâmpinat probleme din cauza distanţei mici 

până la ansamblul de locuinţe din zonă;  

 Domnul Primar spune că acea staţie de asfalt era mult în adâncime faţă de 

strada 1 Decembrie, era foarte aproape de case; zona este exact adiacentă drumului 

judeţean, este chiar lângă drumul judeţean, distanţa până la case nu necesită avizul 

către aceştia,  ci doar către cei de la Depozitul Vandana; distanţa este aproape de 1 

km de la strada 1Decembrie 1918 până la ansamblul de case;  

 Domnul consilier Bunta Iulian Ovidiu spune că ar fi fost bună varianta cu 

videoproiecţia pentru a se putea discuta la concret; cu toate aceste consideră a fi cea 

mai bună locaţie care poate fi pusă la dispoziţie în momentul de faţă pentru 

construirea viitoarei autogări; 

 Doamna consilier Teaha Mihaiela Monică spune că discuţiile din comisii nu 

au fost atât de aprinse pentru amplasament cât pentru calea de acces; 

 Domnul consilier Maior Călin spune că din punctul său de vedere cel mai 

mare impediment este calea de acces;  

 Domnul Primar spune că discuţiile avute cu ADD au fost pentru calea de 

acces dintre DN 76 – Strada Republicii;  strada Republicii este suficient de lată, cu 

condiţia ca eventual partea făcută din dale să fie betonată între DN 76 şi strada 

Republicii;  

 Doamna consilier Teaha Monica spune că nu este cea mai bună variantă, 

urmând a se mai discuta în acest sens;  

  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 constituirii cu titlu gratuit a 

dreptului de superficie în favoarea Asociației de dezvoltare intercomunitară 

”Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Bihor” asupra imobilului – teren fără 
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construcții,  în suprafață de 5.210 mp., situat pe strada 1 decembrie 1918, aflat în 

domeniul privat al Municipiului Beiuș, identificat cu nr. cad. 104485, înscris în C.F, 

Beiuș nr. 104485. 

Domnul Primar spune că terenul trece din proprietatea statului în proprietate 

privată pe perioada construcţiei; pe durata construcţiei se face superficia către ADD, 

urmând ca odată cu recepţia lucrării să fie repredată Consiliului local;  

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 modificării Statului de funcţii al Aparatului 

de specialitate al primarului municipiului Beiuș și al Serviciului Public Comunitar 

Local de Evidentă a Persoanelor Beiuș și instituțiile subordonate, cu încadrarea în 

numărul de posturi stabilit de Instituția Prefectului Județul Bihor. 

 Domnul Primar spune că au fost discuţii ample în şedinţa pe comisii în ceea 

ce priveşte modificarea statului de funcţii. 

 Domnul consilier Fofiu Nicolaie spune că ar dori să vadă şi saltul calitativ la 

anumite compartimente; 

 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 modificarii HCL nr.194 din 17.09.2018 

privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul de investiţii ”Modernizare trotuare în municipiul Beiuş - strada 

Horea, strada Pandurilor, strada Română  (parţial), Piaţa Samuil Vulcan (parţial) 

şi Calea Bihorului (parţial), în sensul modificarii indicatorilor  tehnico – economici 

aferent Obiectelor 8, 9 si 11 din studiul de fezabilitate. 

Domnul Primar spune că s-a schimbat soluţia constructivă la aceste trei 

obiective în sensul că aceste străzi iniţial în proiect au fost calculate cu mixtură 

asfaltică şi s-au regândit cu dale; diferenţa de preţ este minimă, dar în condiţiile în 

care partea de cablu şi de fibră optică pe străzile respective în persepectiva anului 

viitor nu este realizabilă, în condiţiile în care s-a primit din partea Consiliului 

Judeţean  185 mii lei, s-au cumulat la partea din strada Pandurilor, stânga-dreapta, 

de  la sensul giratoriu până la autogară şi până la intersecţia cu strada Republicii, 

străzi pe care acostamentele se vor scoate pe SICAP urmând a fi executate în 

perioada imediat următoare. 

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 15 voturi pentru şi o 

abţinere a domnului consilier Ispas Dan, adoptându-se hotărâre.  

  10.Diverse 

 Domnul consilier Ispas Dan întreabă dacă s-a desfiinţat accesul la Calea 

ferată în zona străzii Garofiței ? Trebuie văzut cum se va face, deoarece accesul, 
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măcar pietonal, în cartier este dificil doar pe la bariera din strada Aurel Vlaicu şi 

strada Plopilor;  

 Domnul Primar spune că soluţia din partea CFR-ului a fost de-a dreptul 

deplasată; primăria s-a oferit să ajute şi să facă peroane cât de cât; se va face o 

sesizare la CFR; 

 Domnul Viceprimar ing. Dăescu Ovidiu Constantin spune că în urmă cu un 

an  CFR a solicitat Primărie să facă un peron în acea zonă şi Primăria chiar a vrut să 

să facă;  

 Domnul consilier Ispas Dan întreabă dacă trenul va mai opri acolo? Odată cu 

desfiinţarea acelei treceri nu va mai fi haltă acolo? 

 Domnul Primar spune că din discuţiile avute cu CFR crede că vor reface zona 

respectivă iar Primăria va contribui cu 4 jardiniere, de o parte şi de cealaltă, pentru 

ca accesul autoturismelor să nu se mai permită la nivel cu calea ferată, dar să se 

poată traversa cu un cărucior, cu bicicleta;  

 Domnul consilier Maior Călin spune că probabil lucrurile se vor lămuri după 

1 ianuarie 2020 când CFR va prelua tot;  

 Domnul consilier Bunta Iulian Ovidiu doreşte să transmită La mulţi ani şi un 

An Nou fericit tuturor Beiuşenilor. 

          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                             p.SECRETAR  GENERAL     

    Dr.TEAHA MIHAIELA MONICA                Jr.SCROFAN STELIANA ALINA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit 

Fuliaș Monica Daniela  

 


