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JUDEŢUL BIHOR 

CONSILIUL MUNICIPAL BEIUŞ 

               

        PROCES – VERBAL 

 

 

 Încheiat azi 25.09.2019 în şedinţa ordinară convocată prin Dispoziţia nr.  

350/19.09.2019, a Primarului Municipiului Beiuş, la care sunt prezenţi un număr de 

15 consilieri, absenți motivat fiind domnul Viceprimar ing. Dăescu Ovidiu 

Constantin și domnul consilier prof.Gavra Viorel, ședinţa fiind legal constituită.  

 Domnul consilier Roman Dan Gheorghe 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 ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 25.09.2019. 

 2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare din data 06.06.2019.  

 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat încheiat între 

U.A.T. Beiuș  – Consiliul Local Beiuș și Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului 

Bihor în scopul realizării obiectivelor de investiții constând în ”Reparaţii corp de 

clădire internat Colegiul Tehnic Ioan Ciordaș” Beiuș, precum şi aprobarea dării în 

folosință gratuită către A.D.I. Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Bihor a 

imobilului – Clădire Internat "Colegiul Tehnic Ioan Ciordaș” Beiuș    

 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea 

unor măsuri pentru buna gospodărire a municipiului Beiuş, precum şi a faptelor ce 

constituie contravenţii, constatarea şi sancţionarea acestora.     

 5. Proiect de hotărâre privind instituirea unor facilitati fiscale si aprobarea 

procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligatiilor bugetare principale restante 

la data de 31.12.2018 inclusiv, datorate bugetului local de catre contribuabilii de pe 

raza administrativ – teritoriala a municipiului Beius.     

  6. Proiect de hotărâre privind stabilirea propunerii de administrator provizoriu 

la S.C. EDILUL  S.A. Beiuş în vederea desemnării acestuia în Adunarea Generală 

Extraordinară a Acţionarilor S.C. EDILUL  S.A. din data de 25.09.2019, pentru o 

perioadă de 4 luni.    

 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei și a statului 

de funcţii pentru Aparatul de specialitate al primarului municipiului Beiuș și pentru 

Serviciului Public Comunitar Local de Evidentă a Persoanelor Beiuș și instituțiile 

subordonate, cu încadrarea în numărul de posturi stabilit de Instituția Prefectului 

Județul Bihor.     

 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea numirii unui membru - consilier local 

în cadrul Comitetului Director al Clubului Sportiv Bihorul Beiuş. 

 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea privind aprobarea numirii membrului 

în consiliul de administraţie al Ocolul Silvic Codrii Beiușului" R.A. Beiuş (1 poziţie 

de membru -1 administrator - reprezentant al autorităţii publice tutelare), poziţie de 

membru în Consiliul de Administraţie rămasă vacantă.     
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 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii cu o perioadă de 2 luni, a 

desemnării ca reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice a domnului Alexandru 

Arsene în calitate de administrator provizoriu în cadrul Consiliului de Administraţie 

al Regiei Autonome Ocolul Silvic Codrii Beiușului" Beiuş, respectiv până la data de 

30.11.2019.      

 11. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului cu nr. 

10560/11.10.2018 de asistenţă juridică, având ca obiect acordarea de consultanţă 

juridică şi reprezentare în litigiile penale aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti şi a 

organelor de urmărire penală în care sunt parte Municipiul Beiuş, Consiliul Local al 

Municipiului Beiuş şi Primăria Municipiului Beiuş, pentru o perioadă de 12 luni, în 

valoare de 28.000 lei T.V.A. inclus.      

 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea formării a cinci numere cadastrale 

pentru terenuri proprietatea municipiului Beiuş, aflate în domeniul public al 

municipiului Beiuş - sectoare necadastrat  în suprafaţă totală de 15988 mp.    

 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării inventarului bunurilor 

care aparţin domeniului public al municipiului Beiuş.  

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei faza DALI si a 

indicatorilor – tehnico economici pentru obiectivul de investitii  „Structura 

spitalizare de zi si birouri primire pacienti„. 

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

cu număr cadastral 103646 înscris în C.F. nr. 103646 Beiuş, situat în municipiul 

Beiuş str. Burgundia Mare, nr. 46, jud. Bihor în suprafaţă de 2535 mp din domeniul 

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

realizării obiectivul de investiţii "Construire bazin didactic de înot în municipiul 

Beiuş, jud. Bihor. 

 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirea cu titlu gratuit a 

dreptului de superficie în favoarea Asociaţiei de dezvoltare intercomnunitară 

"Agenţia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Bihor" asupra imobilului - teren fără 

constrcţii, în suprafaţă de 2535 mp, aflat în domeniul privat al municipiului Beiuş, 

număr cadastral 103646 înscris în C.F. nr. 103646 Beiuş situat în incinta Stadionului 

Municipal "Matei Francisc" Beiuş, str. Burgundia Mare, nr. 46. 

   17. Diverse. 

 Adresa domnului Odobasianu Silviu George înregistrată la sediul instituţiei 

noastre sub nr. 9082/23.08.2019. 

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

25.09.2019. 

 Se supune la vot şi se votează în unanimitate adoptându-se hotărârea privind 

aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare din data de 25.09.2019.   

 La punctul 2 al ordinii de zi este prezentat procesul-verbal al şedinţei 

extraordinare din 06.09.2019. 

Se solicită avizul comisiilor de specialitate.  

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

 Se supune la vot și se votează  cu 14 voturi pentru și o abținere a domnului 

consilier Fofiu Nicolaie deoarece a fost absent la ședința extraordinară din data de 

06.09.2019, adoptându-se hotărâre.   
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 La punctul 3 al ordinii de zi este prezentat proiectul de hotărâre privind 

aprobarea acordului de parteneriat încheiat între U.A.T. Beiuș  – Consiliul Local 

Beiuș și Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Bihor în scopul realizării 

obiectivelor de investiții constând în ”Reparaţii corp de clădire internat Colegiul 

Tehnic Ioan Ciordaș” Beiuș, precum şi aprobarea dării în folosință gratuită către 

A.D.I. Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Bihor a imobilului – Clădire 

Internat "Colegiul Tehnic Ioan Ciordaș” Beiuș 

 Domnul Primar spune că din partea Consiliului Județean, ca urmare a 

implementării învățământului dual la Colegiul Tehnic ”Ioan Ciordaș”  Beiuș s-a 

primit suma de 450.000 lei plus TVA repectiv 535.500 lei care urmează să fie 

investiți ca reparații  în corpul de clădire internat de la Colegiul Tehnic ”Ioan 

Ciordaș”  Beiuș; ca specificație, costurile totale la reparația internatului vor fi mai 

mari dar, limita acestor bani-535500- vin de la Consiliul Județean; ca urmare se 

întocmește acest acord de parteneriat între Consiliul Local și ADD urmând să se 

facă reperațiile de rigoare la internatul de la Colegiul Tehnic ”Ioan Ciordaș”   Beiuș;  

 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 4 al ordinii de zi domnul Primar ing. Mlendea Căluș Petru prezintă 

proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor 

măsuri pentru buna gospodărire a municipiului Beiuş, precum şi a faptelor ce 

constituie contravenţii, constatarea şi sancţionarea acestora 

  Domnul Primar spune că există o hotărâre de Consiliu local nr. 17/22.03.2002 

care a fost adaptată după legile în vigoare de la vremea respectivă în 26.02.2010, iar 

azi, se propune adaptare cu legislația în vigoare la ora actuală; în comisii au fost 

discuții legate de creșterea animalelor în Beiuș;  

  Se solicită avizul comisiilor de specialitate care dau aviz favorabil.   

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

adoptându-se hotărâre.  

  La punctul 5  al ordinii de zi domnul Primar ing. Mlendea Căluș Petru 

prezintă proiectul de hotărâre privind instituirea unor facilitati fiscale si aprobarea 

procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligatiilor bugetare principale restante 

la data de 31.12.2018 inclusiv, datorate bugetului local de catre contribuabilii de pe 

raza administrativ – teritoriala a municipiului Beius. 

         Se prezintă la lucrările ședinței domnul consilier Gavra Viorel. 

   Domnul Primar spune că Ordonanța 6/31.07.2019, prin intermediul 

Consiliului local, creează posibilitatea anulării unor accesorii atât la persoane fizice 

cât și la persoane juridice în condițiile în care atât persoana fizică cât și persoana 

juridică optează pentru a face plata debitului principal, calculat la 31.12.2018; s-a 

considerat oportună această măsură în condițiile în care s-ar putea recupera o parte 

din debite, atât de la persoane fizice cât și de la persoane juridice; bugetul local nu 

se fundamentează pe această sumă ci este estimat un procent de încasare la nivelul 

la care s-a încasat în anul precedent; de asemenea s-a făcut și precizarea referitoare 

la faptul că o persoană fizică sau o societate care nu optează pentru plata bazei, nu 
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beneficiază de aceste facilități și intră în anul următor fiscal cu datoria de bază pe 

care o are în cursul anului 2019; legea a fost dată ca să vină în întâmpinarea unor 

societăți mai mici sau a unor persoane fizice pe care datoriile le-au luat prin 

surprindere și nu le-au mai putut plăti;  

  Domnul consilier Ispas Dan  spune că la acest punct grupul PSD se va abține; 

nu și-au putut formula un punct de vedere foarte clar; spuune că nu știe în ce măsură 

ar fi un semnal pentru ceilalți plătitori de taxe și impozite;însă sunt cazuri, cu 

siguranță pe această listă, în care oamenii au ajuns în acea situație nu ca rău platinici 

ci din erori tehnice, din erori materiale;  crede că, chiar dacă se vor abține, vor face 

o sesizare ca să se rezolve punctual și cu celeritate caz cu caz;  

  Domnul consilier Fofiu Nicolaie propune ca hotărârea de consiliu să mai aibă 

un punct care să specifice că persoanele fizice și juridice care au beneficiat de 

facilitățile prezentei hotărâri nu mai pot beneficia de facilități fiscale în următorii 

cinci ani; 

  Doamna jurist Scrofan Steliana Alina spune că prima dată se va supune la vot 

varianta executivului, respectiv cea prezentată în materialele de ședință; dacă acea 

propunere de hotărâre nu îndeplinește condiția pentru a fi adoptată hotărârea, s-ar 

putea supune la vot și varianta domnului consilier Fofiu Nicolaie; din punctul de 

vedere al doamnei jurist, nu i se pare legal, având în vedere faptul că au existat 

situații în trecut când nici măcar nu a fost implicat Consiliul local; a fost direct dată 

prin lege; nu se poate nega dreptul unui cetățean de a fi egal în fața legii;  

 Se solicită avizul comisiilor de specialitate care dau acord favorabil  

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

șase abțineri ale grupului PSD, adoptându-se hotărâre.   

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

prezintă proiectul de hotărâre privind stabilirea propunerii de administrator 

provizoriu la S.C. EDILUL  S.A. Beiuş în vederea desemnării acestuia în Adunarea 

Generală Extraordinară a Acţionarilor S.C. EDILUL  S.A. din data de 25.09.2019, 

pentru o perioadă de 4 luni.    

Domnul Primar solicită să se facă propuneri; consiliul de administrație de la 

SC Edilul  este numeric redus cu o persoană și urmează să fie completat; mandatul 

este de patru luni; din discuțiile avute cu firme AVE care au câștigat licitația pe zona 

patru, probabil că la sfârșitul mandatului de patru luni se va face și preluarea parțială 

a Edilului de către AVE;  

Domnul consilier Maior Călin Paul îl propune pe domnul Ureche Marcel;  

Se trece la vot.  

Doamna consilier Popa Dorina dă citire procesului verbal întocmit de comisia 

de validare în urma numărării voturilor. S-a constatat că domnul Ureche Marcel a 

obținu 15 voturi cu opțiunea ”DA” și un vot cu opțiunea ”NU”, din cei 16 consilier 

prezenți; domnul Ureche Marcel este propus pentru a fi validat în AGA a SC Edilul 

SA Beiuș.  

  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.   
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La punctul 7  al ordinii de zi domnul Primar ing. Mlendea Căluș Petru 

prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei și a 

statului de funcţii pentru Aparatul de specialitate al primarului municipiului Beiuș și 

pentru 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 se înființează un post de asistent personal respectiv 

se trece de la 18 postulri la 19 posturi, cu specificația că există acoperire bugetară 

pentru acel post; se transformă, ca urmare a promovării în grad superior, respectiv 

de la medic specialist medicină de familie la medic primar medicină de familie 

pentru doamna doctor Pelle Carmen și doamna doctor Duma Laura; ca urmare a 

promovăruii examenului; la compartimentul audit, ca urmare a unei sesizări venite 

de la ANAF, postul vacant de consilier clasa I grad superior din cadrul 

compartimentului Audit se va transforma în  consilier clasa I grad asistent.    

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 numirii unui membru - consilier local în 

cadrul Comitetului Director al Clubului Sportiv Bihorul Beiuş. 

        Domnul Primar spune că în data de 29.08.2019, Compartimentul juridic a 

aluat act de demisia domnului Roman Dan Gheorghe din funcția de membru în 

Comitetul Director al Clubului Sportiv Bihorul Beiuș, postul rămânând vacant. 

  Solicită să se facă propuneri. 

  Domnul consilier Fofiu Nicolaie îl propune pe domnul Maior Călin Paul. 

  Se derulează procedura de vot secret. 

           După numărarea voturilor domnul Roman Dan Gheorghe dă citire procesului 

verbal încheiat de comisia de validare; Se constată că au votat 16 consilieri cu 

sintagma ”DA” pentru ca domnul Maior Călin Paul să fie numit membru-consilier 

local  în cadrul Comitetului Director al Clubului Sportiv Bihorul Beiuş. 

  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 privind aprobarea numirii membrului în 

consiliul de administraţie al Ocolul Silvic Codrii Beiușului" R.A. Beiuş (1 poziţie de 

membru -1 administrator - reprezentant al autorităţii publice tutelare), poziţie de 

membru în Consiliul de Administraţie rămasă vacantă. 

Domnul Primar spune că a fost trecut prin comisia de examinare domnul 

Bodea Nicolae Dan  pentru a fi membru - administrator - reprezentant al autorităţii 

publice tutelare, la Ocolul Silvic „Codrii Beiușului" R.A. Beiuş, urmând a fi validat 

sau nu de către Consiliul local. 

  Se derulează procedura de vot secret. 
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După numărarea voturilor doamna Popa Dorina dă citire procesului verbal 

încheiat de comisia de validare; Se constată că Domnul Bodea Dan a obținut 14 

voturi cu sintagma ”DA” și 2 voturi cu sintagma „NU” din totalul de 16 voturi ale 

consilierilor prezenți; 

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 10 al ordinii de zi domnul Primar ing. Mlendea Căluș Petru 

prezintă proiectul de hotărâre aprobarea prelungirii cu o perioadă de 2 luni, a 

desemnării ca reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice a domnului Alexandru 

Arsene în calitate de administrator provizoriu în cadrul Consiliului de Administraţie 

al Regiei Autonome Ocolul Silvic Codrii Beiușului" Beiuş, respectiv până la data de 

30.11.2019. 

 Domnul  Primar  spune  că  se  propune  prelungirea  cu  2   luni a  mandatului  

reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice, a domnului Alexandru Arsene în 

calitate de administrator provizoriu în cadrul Consiliului de Administraţie al Regiei 

Autonome Ocolul Silvic Codrii Beiușului" Beiuş. 

         Se derulează procedura de vot secret. 

           După numărarea voturilor domnul Roman Dan Gheorghe dă citire procesului 

verbal încheiat de comisia de validare; Se constată că domnul Alexandru Arsene a 

obținut 16 voturi cu sintagma ”DA”.    

  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 11 al ordinii de zi domnul Primar ing. Mlendea Căluș Petru 

prezintă proiectul de hotărâre privind prelungirea contractului cu nr. 

10560/11.10.2018 de asistenţă juridică, având ca obiect acordarea de consultanţă 

juridică şi reprezentare în litigiile penale aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti şi a 

organelor de urmărire penală în care sunt parte Municipiul Beiuş, Consiliul Local al 

Municipiului Beiuş şi Primăria Municipiului Beiuş, pentru o perioadă de 12 luni, în 

valoare de 28.000 lei T.V.A. inclus.    

 Domnul primar spune că potrivit legislației în vigoare, Primarul, ca 

reprezentant legal, sau consiliile locale pot fi reprezentate și prin avocat; pe 

parcursul anilor precedenți Primăria Beiuș a fost reprezentată de Biroul de Avocat 

Ursuța Dan, la valoarea de 1900 lei plus TVA lunar, respectiv 28 mii lei anual; au 

fost prezentate consilierilor câteva procese pe care le reprezintă;  

 Domnul consilier Ispas Dan spune că grupul PSD se va abține pentru că nu 

este problema consilierilor PSD; este o problemă pe care să o deconteze până la 

capăt cei care au susținut niște oameni care sunt acuzați de faptele lor; spune că dacă 

s-ar ține cont de sugestiile consilierilor, ar fi bine să se negocieze cu aceste case de 

avocatură și să li se dea un procent din prejudicii ; altfel dacă se plătește cu ziua, cu 

luna, cu anul,  dacă aceste procese merg cu anii se va tot plăti. 
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 Domnul primar specifică faptul că în mai mult de jumătate din aceste procese 

este și Consiliul Local parte civilă;  

 Se solicită avizul comisiilor de specialitate. 

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

  Domnul consilier Sferle Ioan pleacă motivat de la lucrările ședinței, pentru 

motive personale. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre care se votează cu 8 voturi pentru și 7 

abțineri ale grupului PSD și a domnului consilier Bunta Iulian Ovidiu, neadoptându-

se hotărâre.  

La punctul 12 al ordinii de zi domnul Primar ing. Mlendea Căluș Petru 

prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea formării a cinci numere cadastrale 

pentru terenuri proprietatea municipiului Beiuş, aflate în domeniul public al 

municipiului Beiuş - sectoare necadastrat  în suprafaţă totală de 15988 mp Comisiile 

1, 2, 3 și 4 acordă aviz favorabil. 

Domnul Primar spune că este vorba de formarea unor cadastrale pe străzile 

N.Cristescu, Bujorilor, Republicii și o parte din Calea Bihorului, respectiv de la 

strada Vasile Lucaciu până la strada Ep.M.Pavel. 

Domnul consilier Ispas Dan spune că la punctele 12 și 13 grupul PSD se va 

abține, dar dintr-un motiv tehnic, care se poate repara; Codul Administrativ, la art. 

289, alin. 2 se arată:”inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unității 

administrativ-teritoriale se întocmește și se actualizează de către o comisie special 

constituită, condusă de autoritatea executivă ori de o altă persoană împuternicită să 

exercite atribuțiile respective, dup caz”; la aliniatul 5 se spune:”Inventarul prevăzut 

la alin.(2) se atestă prin hotărâre a autorității deliberative a fiecărei unități 

administrativ-teritoriale; aliniatul 6 arată:”Hotărârea prevăzută la alin.(5) va fi 

însoțită, sub sancțiunea nulității, constatată în condițiile legii, cel puțin de 

următoarele documente:a). acte doveditoare al dreptului de proprietate....”, 

b).declarație pe propria răspundere a secretarului general al unității administrativ-

teritoriale din care să reiasă că bunul în cauză nu face/face obiectul unor litigii la 

momentul adoptării hotărârii.”; neavând tehnic la documentație declarația pe propria 

răspundere, în ambele cazuri, a secretarului unității administrativ-teritoriale, grupul 

PSD se va abține;  această problemă tehnică se poate rezolva până la ședința 

următoare și atunci, având acel document, se va putea vota; spune că de acum 

încolo, ținând cont de toate,  de Codul Administrativ, ar trebui ca toate modificările 

din inventar să cuprindă această declarație pe propria răspundere a secretarului 

general al unității administrativ-teritoriale din care să reiasă că bunul în cauză nu 

face/face obiectul unor litigii la momentul adoptării hotărârii;  

Se solicită avizul comisiilor de specialitate. 

  Comisiile 1, 2, 3 și 4 acordă aviz nefavorabil. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre care se votează cu 15 abțineri,  

neadoptându-se hotărâre.  

  La punctul 13 al ordinii de zi domnul Primar ing. Mlendea Căluș Petru 

prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării inventarului bunurilor 

care aparţin domeniului public al municipiului Beiuş 

  Fiind aceeași speță ca la punctul 12 se supune la vot. 
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  Se supune la vot proiectul de hotărâre care se votează cu 15 abțineri, 

neadoptându-se hotărâre.  

La punctul 14 al ordinii de zi domnul Primar ing. Mlendea Căluș Petru 

prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea documentatiei faza DALI si a 

indicatorilor – tehnico economici pentru obiectivul de investitii  „Structura 

spitalizare de zi si birouri primire pacienti„. 

Domnul Primar spune că întrucât a fost finalizată farmacia spitalului, tot ce 

aparține de partea administrativă a fost mutat la etaj în clădirea nouă din incinta  

spitalului municipal, urmând ca acel corp în care era administrația să fie 

recompartimentat, introduse partea de iluminat, apă, obiecte sanitare, gresie, faianță, 

zugrăveli; valoare reieșită din DALI este aproximativ 298 mii lei; se suplimentează 

suprafața utilă la spitalizarea de zi cu 180 mp; sunt bugetați 300 mii lei; se propune 

aprobarea indicatorilor tehnico – economici și în perioada imediat următoare  să se 

pună pe SEAP și această lucrare. 

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 15 al ordinii de zi domnul Primar ing. Mlendea Căluș Petru 

prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea trecerii imobilului - teren identificat 

cu număr cadastral 103646 înscris în C.F. nr. 103646 Beiuş, situat în municipiul 

Beiuş str. Burgundia Mare, nr. 46, jud. Bihor în suprafaţă de 2535 mp din domeniul 

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

realizării obiectivul de investiţii "Construire bazin didactic de înot în municipiul 

Beiuş, jud. Bihor 

Domnul Primar spune că în cursul acestei săptămâni a fost semnat contractul 

de lucrări între Agenția de Dezvoltare Durabilă Bihor și asocierea Costa V.O.C. 

Impex SRL respectiv SC Davinci Construcții SRL, pentru realizarea investiției 

construcție bazin didactic de înot în Beiuș; valoarea totală a investiției este de 

5.986.878,46 lei ;durata de execuție este de 12 luni din momentul predării 

amplasamentului; ulterior acestei hotărâri de consiliu, se aprobă trecerea terenului 

către ADD urmând ca ADD să de ordinul de începere a lucrăriloer acestei investii, 

care este dorită de atâția ani.  

Se solicită avizul comisiilor de specialitate. 

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

Domnul consilier Ispas Dan îi felicită pe juriști pentru soluția găsită privind 

bazinul de înot. 

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

adoptându-se hotărâre.  

La punctul 16 al ordinii de zi domnul Primar ing. Mlendea Căluș Petru 

prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea constituirea cu titlu gratuit a 

dreptului de superficie în favoarea Asociaţiei de dezvoltare intercomnunitară 

"Agenţia de Dezvoltare Durabilă a Judeţului Bihor" asupra imobilului - teren fără 

constrcţii, în suprafaţă de 2535 mp, aflat în domeniul privat al municipiului Beiuş, 



 9 

număr cadastral 103646 înscris în C.F. nr. 103646 Beiuş situat în incinta Stadionului 

Municipal "Matei Francisc" Beiuş, str. Burgundia Mare, nr. 46. 

Doamna jurist Scrofan Steliana Alina spune că în urma constituirii dreptului 

de superficie ADD va avea posibilitatea să construiască iar Primăria va avea temeiul 

legal să emită autorizația de construire și la final construcția va ajunge în domeniul 

public al municipiului Beiuș fără nici o despăgubire, deși Codul civil spune că 

trebuie despăgubit; cu acordul ADD și în momentul în care vor semna contractul în 

forma în care a fost făcut, deoarece este în avantajul domeniului public al 

municipiului Beiuș, construcția va ajunge fără nici o despăgubire în patrimoniul 

municipiului Beiuș, urmând ca ulterior Primăria municipiului să se ocupe de 

întreținerea, punerea în funcțiune și exploatarea investiției.    

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.  

 17.Diverse. 

1.Adresa domnului Odobasianu Silviu George înregistrată la sediul instituţiei 

noastre sub nr. 9082/23.08.2019 

 Domnul Primar spune că prin adresa sus menționată, domnul Odobasianu 

Silviu George, solicita, atașând și un număr de 200-300 de semnături, schimbarea 

directorului de la Clublu Sportiv Bihorul Beiuș; Domnul Odobasianu Silviu George 

a primit răspuns la solicitare și a fost prezentat consilierilor locali; postul de director 

sportiv al domnului Alin Popa a fost obținut prin concurs, deci exista posibilitatea 

înscrierii la concurs a oricărei persoane, atât pentru postul de director cât și pentru 

cel de referent; procedura de demitere care se cere expres în material, nu este chiar 

simplă; trebuie să aibă la bază, o serie de pași, de avertismente, de demonstrat faptul 

că într-adevăr că a existat rea credință și defecte majore în conducerea activității la 

acel Club; clubul are mai multe activități și nimeni nu poate contesta rezultatele de 

de la karate, de la atletism, de la tenis, chiar parțial de la juniori; s-a cerut și un 

punct de vedere al conducerii Clubului sportiv; răspunsul la cererea domnului 

Odobasianu Silviu George este unul negativ, la acest moment nu se paote cere 

demiterea domnului Alin Popa;  

 Domnul consilier Ispas Dan întreabă dacă este înființată secția de atletism. 

 Domnul Primar spune că știe că este afiliată și domnul profesor Dărăban 

Cristian se ocupă de aceasta. 

 Domnul consilier Ispas Dan vorbește telefonic cu domnul Dărăban Cristian 

care spune că este antrenor la Clubul Sportiv Școlar; spune de asemenea că singura 

secție de atletism de pe raza municipiului Beiuș, funcționează la Clubul Sportiv 

Samuil Vulcan. 

 Doamna consilier Teaha Mihaiela Monica spune că din materialele puse la 

dispoziția consilierilor rezultă că domnul Laza Marcel este antrenorul secției de 

atletism din cadrul Clubului Sportiv Bihorul Beiuș, prin urmare există secție de 

atletism și antrenor. 

 Domnul Primar își cere scuze pentru confuzia de nume al antrenorului de 

atletism. 
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 Domnul consilier Gavra Viorel spune că domnul Dărăban Cristian este 

profesor la Clubul Sportiv școlar la Colegiul Național Samuil Vulcan; spune că 

domnul Primar a folosit numele domnului Dărăban Cristian deoarece este mai 

cunoscut, aduce premii în fiecare semestru; de aceea s-a confundat numele;   

 Domnul consilier Jurcan Mircea spune că ar trebui curățat parcul Miahi 

Eminescu și să se ia o măsură ca acesta să arate mai bine; întreabă de asemenea dacă 

sunt noutăți legate de Cinematograf, care este un dezastru;  

Domnul Primar spune laegat de parc, că sumele care au fost alocate în buget, 

legat de spațiile verzi,  au fost limitate și nu au putut permite decât reparații în 

parcuri; în perioada imediat următoare va fi o rectificare de buget; având în vedere 

faptul că, cofinanțările la proiecte au fost mari, la un moment dat se punea problema 

a se face un împrumut; nu se va ajunge în această situație dar în perioada imediat 

următoare se va propune o sumă bazată pe calcule reale,  pentru aparatură atât în 

parcul Mihai Eminescu cât și în Parcul din strada Vasile Lucaciu și parcul central; 

referitor la Cinematograf, acesta se află în stadiu avansat de preluare; există proiect 

depus la CNI pentru cinematograf și pentru întreaga bază a stadionului;  

 Domnul consilier Szigeti Cosmin spune că au fost alocați prin buget bani 

pentru spații verzi, dar parcul Traian nu este amenajat; întreabă unde sunt banii? 

 Domnul Primar spune că acești bani pot fi justificați.  

        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         

    Ing.ROMAN DAN GHEORGHE                   Jr.SCROFAN STELIANA ALINA 


