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JUDEŢUL BIHOR 

CONSILIUL MUNICIPAL BEIUŞ 

               

        PROCES – VERBAL 

 

 

 Încheiat azi 27.03.2019 în şedinţa ordinară convocată prin Dispoziţia nr. 

202/22.03.2019, a Primarului Municipiului Beiuş, la care sunt prezenţi un număr de  

15 consilieri, absenți motivat fiind domnul consilier Bunta Iulian Ovidiu și domnul 

Sferle Ioan, ședinţa fiind legal constituită. 

 Domnul consilier Gavra Viorel  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 27.03.2019. 

 2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare din data de 

20.03.2019.                                                       

 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adiţional nr. 1 al 

Documentului de Poziţie în scopul realizării şi implementării proiectului “Sistem de 

Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Bihor. ”      

 4. Proiect de hotărâre privind avizarea documentaţiei de atribuire privind 

delegarea de gestiune pentru operarea staţiei de sortare/Transfer din zona 4 Beiuş, 

operarea staţiei de tratare mecano-biologică a deşeurilor Oradea şi a serviciului de 

colectare, transport şi a altor fluxuri de deşeuri din zona 4 Beiuş din cadrul 

Sistemului de Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Bihor.                                                         

 5. Proiect de hotărâre privind mandatarea Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară prin aparatul tehnic al asociaţiei ca în numele şi pe seama 

municipiului Beiuş să încheie alături de operatorii de salubritate 

contracte/parteneriate cu organizaţiile care implementează obligaţiile privind 

răspunderea extinsă a producătorului (OTR), pentru deşeurile care fac obiectul 

răspunderii extinse a producătorului, care se regăsesc în deşeurile municipale. 

 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a 

Riscurilor pentru municipiul Beiuş.        

 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind structura 

organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea Comitetului şi Centrului Operativ 

Local pentru Situaţii de Urgenţă a municipiului Beiuş.       

 8. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea Serviciului de transport în regim de 

taxi şi de transport în regim de închiriere în municipiul Beiuş şi stabilirea modalităţii 

de gestiune a acestui serviciu.        

 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării numărului cadastral 

102273 Beiuş în două loturi, respectiv Lotul nr. 1 cu suprafaţa de 1916 mp şi Lotul 

nr. 2 cu suprafaţa de 48.295 mp. 
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 10. Proiect de hotărâre privind solicitarea de trecere din administrarea 

Ministerului Transporturilor în administrarea Consiliului local al municipiului Beiuș 

a sectorului de  drum naţional DN76 Km 122+610 - Km 122+960, cu o lungime de 

350 m, în vederea amenajării unui sens giratoriu.          

 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri referitoare la vânzarea 

prin licitaţie a masei lemnoase cu un  volum de 1492 mc provenit din fondul 

forestier proprietatea publică a municipiului Beiuş, în anul 2019.     

 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi 

cheltuieli a R.A. Ocolului Silvic Codrii Beiuşului R.A. la data de 31.12.2018, 

aprobarea repartizării profitului înregistrat la 31.12.2018 şi aprobarea bugetului de 

venituri şi cheltuieli pentru anul 2019.        

  13. Diverse.  

  1. Raportul Primarului municipiului Beiuş privind starea economică, socială 

şi de mediu a municipiului Beiuş pe anul 2018. 

  2. Adresa nr.624/12.03.2019 emisă de Camera de Conturi Bihor înregistrată la 

sediul instituţiei noastre sub nr. 2657/14.03.2019.  

  La punctul  1  se supune la vot ordinea de zi. 

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

aprobarea ordinii de zi a şedinţei ordinare din data de 27.03.2019. 

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

extraordinare din data de 20.03.2019. 

 Se solicită părerea comisiilor de specialitate care dau aviz favorabil. 

 Se supune la vot și se votează în unanimitate, adoptându-se hotărâre. 

 Se prezintă la lucrările ședinței domnul consilier Sferle Ioan. 

 Președintele de ședință spune că punctele 3, 4 și 5 au aceeași temă și propune 

să fie discutate în bloc și să fie votate pe rând. 

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

proiectul de hotărâre privind aprobarea Actului Adiţional nr. 1 al Documentului de 

Poziţie în scopul realizării şi implementării proiectului “Sistem de Management 

Integrat al Deşeurilor în judeţul Bihor. ”   

 Domnul Primar spune că Bihorul este inclus în acest proiect care presupune 

gestionarea și managementul deșeurilor în toate cele 110 UAT-uri din Bihor; 

conform proiectului inițial, județul era împărțit în 7 zone; ulterior zona 1 Oradea a 

fost împărțită în două cu acceptul Comubnității Europene,  a managerilor de proiect 

prin documentul de poziție și un act adițional, respectiv Zona 1 rural și Zona 1 

urban; celelalte zone au rămas la fel, respectiv zona 2 Aleșd, zona 3 Salonta, zona 4 

Beiuș, zona 5 Marghita și zona 6 Valea lui Mihai, zona 7 fiind stația de tratare 

mecano-biologică, respectiv groapa de deșeuri de la Eiscopia Bihor; puncul 1 al 

ordinii de zi ar constitui aprobarea documentului de poziție prin care se schimbă 

zonarea; zona 1 fiind împărțită în zona1 urban și zona 1 rural; A.D.I. Ecolect Bihor 

din care face parte și Primăria Beiuș esrte într-un stadiu avansat în ceea ce privește 

scest prioect la nivelul jud. Bihor, cu mențiunea că suntem în primele 10 județe din 

țare care odată cu implementarea acestui proiect vor aveasa un sistem de 

management integrat al deșeurilor;  evident în prima fază acest proiect a cuprins 

închiderea depozitelor neconforme de pe toată suprafața județului, lucru care de 
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altfel s-a și realizat, inclusiv depozitul de la Beiuș a devenit conform deja, s-a 

înierbat, urmând să funcționeze conform proiectului un singur depozit la Oradea; pe 

toate celelalte zone de la 2 până la 6, există stații de transfer și în câteva zone -3- 

există și stații de sortare; este cazul și zonei 4 din Beiuș; în zona 4 sunt 28 de unități 

administrativ-teritoriale, 4 orașe mai mici – Vașcău, Nucet, Ștei și Beiușul; Șteiul 

are o stație de tarnsfer, Beiușul are stație de transfer și sortare; va avea loc conform 

documentației care este atașată, respectiv a caietului de sarcini care face obiectul 

punctului următor al ordinii de zi, respectiv pct. 4, va avea loc licitația privind 

tarifele care vor fi aplicate în această zonă conform documentului caietului de 

sarcini un operator poate participa la licitație la una sau la mai multe zone; se vior 

licita două tarife; pentru sistemul urban se va merge în contuinuare având și agenți 

economici cu sistemul de tarifare ”door to door” deci din casă în casă cu contract 

individual la fiecare gospodărie și la agenții economici; pentru comune va fi un 

sistem de tarifare dual, care va fi ofertat în momentul licitației ; un sistem de taxă de 

salubritate, sistem care a fost introdus și este legea salubrității modificată care 

normal ar fi să fie undeva mai jos decât sistemul de tarifare din casă în casă, în 

condițiile în care această taxă de salubritate se percepe de la fiecare gospodărie  

particulară, funcție de numărul de locuitori ai fiecărei gospodării; licitația va fi 

organizată de ADI Ecolect Bihor;  nu se schimbă condițiile de cofinanțare; 

cofinanțarea va fi asigurată tot de ADI prin Consiliul Județean Bihor; în momentul 

în care pe o anumită zonă, discutând concret acum despre zona 4, se va atribui 

licitația unui operator, atunci operatorul repsectiv va trebui să vină cu tarifele 

aprobate, să fi aprobate și de Consiliul local; pentru orașe va fi o simplă formalitate, 

pentru că sunt tarife care au reieșit dintr-o licitație; dar la comune vor trebui să 

opteze pentru taxa de salubritate sau pentru tarifarea din casă în casă; dezavatajul 

tarifării, mai ales în comune, este gradul de încasare pentru operatori care e mult 

mai mic în condițiile în care se face contract cu fiecare gospodărie; taxa cealaltă de 

salubritate normal ar fi să iasă tariful un pic mai  mic; contractul de delegare se va 

semna pe o perioadă de opt ani; în documentele de atribuire există o serie de 

condiții: cifra de afaceri pe ultimii trei ani să fie de minim 3 milioane plus TVA, un 

minim de dotare la fiecare gospodărie se face colectarea pe 5 fracții din care ești 

obligat să se facă dotare în prima fază pe minim 3 pubele și 2 saci deci implict la 83 

mii locuitori cât cuprinde zona 4 va fi o sumă considerabilă care  va îngloba dotarea 

cu pubele, dotarea cu mașini și utilaje de colectare a deșeurilor din zonă; mai există 

operația de transport de la stațiile de sortare și transfer către depozitul Oradea;există 

acele mașini de transport cu remorcă care vor fi date celui ce  va câștigat licitația în 

administrare; se va ține o contabilitate separată și aceste mașini vor asigura 

transportul către stația de tratare de la depozitul Eco Bihor; aceste măsuri la care se 

referă de fapt punctul 5 al ordinii de zi, sunt aceste organizații - OTR-uri – prin care 

se valorifică reciclabilele; sunt, conform tratatele semnate cu comunitatea 

europeană, sunt dispuse anumite grafice și anumite plafoane în care an de an există 

obligația de a se reduce la sursă cantitatea de deșeuri recuperabile;la ora actuală 

sunt, și inclusiv Primăria Beiuș a plătit mai puțin, dar anul acesta, din raoprtările 

SMID se va ajunge pe la 55-56 mii, existând obligație suportării din buget a acestei 

sume, datorită neîncadrării în aceste sume de recuperare a deșeurilor reciclabile;  
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sunt o serie de reciclatori care valorifică și la nivelul Beiușului, dar cantitatea de 

materiale reciclabile nu intră de fapt în raportările pe care Edilul le face către 

sistemul centralizat ; cantitatea de deșeuri recuperabile ar fi fost atinsă; în aceste 

condiții ADI dorește să organizeze licitații pentru operatori, să selecteze acești 

operatori, care vor declara în SMID toate cifrele pe care cantitățile pe care le 

recuperează din zona 4 și implicit din fiecare UAT și automat cantitatea și suma pe 

care primăriile și UAT-urile o plătesc către Agenția de Mediu va fi mai mică; mai 

exista o opțiune ca fiecare UAT  să își selecteze acești operatori dar s-a optat în 

ședința de ADI ca ADI – GRUPUL – să selecteze acești operatori care să facă odată 

selectarea și să plătească sumele aferente din deșeuri, o parte vin către UAT; de 

asemena în momentul în care se va lua hotărârea, după ce se atribuie contractul de 

delegare a serviciului unei societăți, în momentul în care vine în consiliul local se va 

stabili și redevența pe care operatorul respectiv o va plăti către UAT pentru 

serviciile pe care le prestează aici;propune legat de subiectul dacă SC Edilul va 

participa sau nu la licitație să fie discutat după ședința AGA din luna Aprilie; până 

atunci să se analizeze posibilitățile, să analizeze și SC Edilul  caietul de sarcini; 

acesta să constituie subiect al unei ședințe ulterioare; în această ședință ar trebui 

aprobat acest document de poziție, schimbarea zonării - zona 1 se transformă în 

zona 1 și zona 1 A, Oradea rural-Oradea Urban, caietul de sarcini în bază căruia 

trebuie să se facă selecția prestatorilor de servicii și faptul că se deleagă 

responsabilitatea cătrea ADI, către Consiliul județean, respectiv către ADI Ecolect  

de a selecta acești operatori pe zone care să adune reciclabilele și să facă sistemul de 

transmisie în SMID, în Sistemul Centralizat de la Ministerul Mediului. 

 Domnul consilier Ispas Dan întreabă câte fracții vor fi?  

 Domnul Primar spune că vor fi 5 fracții: una umedă și patru uscate; 

 Domnul consilier Ispas Dan întrabă dacă este singura variantă posibilă? Nu se 

poate proceda cum este actualmente în Oradea? Nu se știe ce va fi la Oradea, dar 

actualmente sunt containere cu două compartimente- fracție umedă, fracție uscată; 

crede că aceasta ar simplifica costurile; dacă este stație de sortare și transfer, să fie 

doar de transfer și foarte puțin de sortare, deoarece când se vine cu 5 fracții la 

cetățean, se vine cu cinci recipiente și implicit cu mai multe transporturi ceea ce 

însemnă costuri; De asemenea, în momentul când condiția este de 5 fracții, mulți 

dintre operatori sunt îndepărtați, sunt scoși din joc; dacă s-ar merge pe o fracție 

umedă și uscată, cum este actualmente la Oradea, în momentul în care încep toate 

aceste demersuri, mulți operatori ar fi încă fezabili; ar putea să se înscrie în această 

cursă  sau prin asociere sau în alte forme, dar să existe încă pe piață; când se discută 

cu A.D.I. să se discute acest lucru, pentru că de aceea este stație de sortare și 

transfer; ia fracția uscată și o sortează; spune că 5 recipienți la om acasă este un eșec 

din start;  la orădeni este simplu și crede și mai eficient; aceasta într-o primă fază; 

ulterior se va mai putea vedea cum se vor mai îmbina pentru a fi și eficienți;  

 Domnul Primar spune că au fost discuții la A.D.I. Ecolect și în consiliul de 

administrație restrâns și cu primarii și consultanții care au mai implementat în 

câteva județe din țară proiecte de acest gen; tendința este de a se merge spre 

operatori zonali pentru ca prețurile să fie cât mai mici; dar în același timp, tendința 

este – Oradea și-a exprimat direct intenția- ca în perioada următoare să investească 
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considerabil ca omul să plătească cât produce; un gen de cântărire prin etichetare cu 

un cod de bare; dotarea într-o primă fază să fie pe minim trei fracții cu pubele, 

celelalte două fracții se pot face și prin saci inscripționați, funcție de culori, cum este 

prevăzut în caietul de sarcini; precizează că este un caiet de sarcini cam general și 

care ține cont de anumite perspective unede mai repede sau mai tărziu trebuie să se 

ajungă și propune să nu se gândească cu sufletul ci cu mintea în momentul când se 

votează;  

 Domnul Viceprimar spune că aceasta este o condiție impusă de Comisia 

Europeană de la care România a primit doi ani derogare și tocmai de aceea s-a făcut 

acest sistem al deșeurilor integrate, un masterplan; s-au făcut finanțări în 2013; 

Beiușul a rămas în urmă pentru o problemă tehnică în sensul că nu a fost certă 

situația terenurilor și nu s-a putut avea cale de acces la forma propriu zisă de 

selectare; dacă nu se implementează acest proiect, anul acesta este ultima suta de 

metri, și (cădem sub) apare incidența infrigementului; deci este o condiție 

obligatorie. 

 Domnul Primar spune că singura concesie pe care au făcut-o prin caietul de 

sarcini a fost să creeze posibilitatea asocierii și în momentul în care un operator a 

câștigat o zonă are la dispoziție 90 de zile ca să obțină autorizațiile de forurile 

tutelare pe partea colectare și de sortare. 

 Pentru ca serviciul să funcționeze pe o anumită zonă, toate cele 28 UAT-uri 

trebuie să aprobe această documentație; amenzile pe linie de mediu vor merge în 

continuare;  

 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 avizarea documentaţiei de atribuire privind delegarea 

de gestiune pentru operarea staţiei de sortare/transfer din zona 4 Beiuş, operarea 

staţiei de tratare mecano-biologică a deşeurilor Oradea şi a serviciului de colectare, 

transport şi a altor fluxuri de deşeuri din zona 4 Beiuş din cadrul Sistemului de 

Management Integrat al Deşeurilor în judeţul Bihor.                                                         

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

proiectul de hotărâre privind mandatarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

prin aparatul tehnic al asociaţiei ca în numele şi pe seama municipiului Beiuş să 

încheie alături de operatorii de salubritate contracte/parteneriate cu organizaţiile care 

implementează obligaţiile privind răspunderea extinsă a producătorului (OTR), 

pentru deşeurile care fac obiectul răspunderii extinse a producătorului, care se 

regăsesc în deşeurile municipale.  

 Se solicită avizul comisiilor de specialitate. 
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  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 6 al ordinii de zi domnul Primar ing. Mlendea Căluș Petru 

prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a 

Riscurilor pentru municipiul Beiuş.        

 Domnul Primar spune că punctele 6 și 7 sunt legate unul de celălalt; se va 

discuta unitar despre ele; Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, 

Legea 481/2004 privind protecția civilă li OUG 91/2004 privind sistemul național 

de management a situațiilor de Urgență obligă ca anual să se întocmească un proiect 

de hotărâre  privind Planul de Analiză şi Acoperire a Riscurilor; după cum se știe în 

acest comitet președinte este președinte și sunt incorporați cam toți factorii de 

decizie mai importanți de la nivelul orașului : pompieri, poliție, spital, jandarmi, 

televiziune, Compania de Apă, SC Edilul care prin aportul lor pot interveni în caz de 

necesitate și de urgență; Regulamentul prevede componența comisiilor, atribuțiile 

concrete pentru președinte, vicepreședinte, comitetul de situațiide urgență, consiliul 

local, comandantul de poliție, de pompieri, spital, televiziune locală, radio ș.a.m.d.; 

sunt definite și situațiile de urgență:incendii, cutremur, alunecări de teren,  inundații; 

se va încerca și dotarea cu o pompă mai mare în caz de inundații să scoată apa din 

subsoluri; 

 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 Regulamentului privind structura 

organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea Comitetului şi Centrului Operativ 

Local pentru Situaţii de Urgenţă a municipiului Beiuş.  

 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 Serviciului de transport în regim de taxi şi de 

transport în regim de închiriere în municipiul Beiuş şi stabilirea modalităţii de 

gestiune a acestui serviciu.  

Domnul Primar spune că se supune votului regulamentul de funcționare a 

acestui serviciu de avizare a transportului în regim de taxi; la momentul actual sunt 

două solicitări pentru acest serviciu. 

 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 dezmembrării numărului cadastral 

102273 Beiuş în două loturi, respectiv Lotul nr. 1 cu suprafaţa de 1916 mp şi Lotul 

nr. 2 cu suprafaţa de 48.295 mp. 
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Domnul Primar spune că limitrof pădurii Delani, din lotul 2 numit în acest 

cadastral, a fost de fapt întregul cadastral pe care Ministerul Apărării Naționale l-a 

cedat Primăriei Beiuș din zona respectivă; acesta este în suprafață de 50211 mp plus 

acele clădiri de la C1 până la C16 sunt fostele depozite de deșeuri sau tot felul de 

remize pentru mașini care sunt pe acea suprafață și există și la ora actuală; pe acea 

supafață de 1916 mp a fost construit Ocolul Silvic Codrii Beiușului, respectiv acea 

clădire C1 și în rest suprafața până al 1916 mp o constituie curtea; este și o măsură a 

Curții de Conturi ca acea suprafață să fie delimitată din cadastralul mare. 

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 privind solicitarea de trecere din administrarea 

Ministerului Transporturilor în administrarea Consiliului local al municipiului Beiuș 

a sectorului de  drum naţional DN76 Km 122+610 - Km 122+960, cu o lungime de 

350 m, în vederea amenajării unui sens giratoriu.    

Domnul Primar spune că prin HG 927/20.08.2008, 3,1 km din drumul 

național 76 care traversează Beiușul au fost predați actualei Companii Naționale de 

drumuri și autostrăzi (CNADR); la momentul actual, ținând contul de discuțiile 

avute cu Compania Națională de Drumuri, nu au intenția ca în operioada imediat 

următoare să se facă această porțiune de sens giratoriu din centru, cu atât mai mult 

faptul că proiectul care pe care îl are Primăria Beiuș pe zona centrală afectează 

limitrof sensul giratoriu, pe porțiunea de la Parc până la Biserică, iar pe porțiunea de 

la Televiziune spre biserică e afectat de drumul județean Beiuș -Roșia; ca să nu se 

mai încurce lucrurile, o porțiune de 350 m – de la intersecție și până la aproximativ 

societatea Time Out   - la limitrof cu parcul – să fie luată în gospodărirea Uat Beiuș 

și cu această ocazie  să se poată bugeta un SF, DALI și să se facă și acest sens 

giratoriu pe cheltuiala Primăriei Beiuș; SF-ul este aproape de final; în câteva luni, 

până la toamnă acest sens giratoriu poate fi executat.  

Domnul Consilier Fofiu Nicolaie spune că va trebui să se dezvolte centrul; nu 

este singura problemă mobilitatea urbană; s-a discutat în comisii și despre o posibilă 

sursă de finanțare astfel încât să se încheie anul acesta lucrarea; dacă se vor vota 

punctele următoare, 90% din profitul net al Ocolului Silvic Codrii Beiușului pe anul 

2018, este îndestulător pentru aceste investiții;  

Domnul consilier Ispas Dan spune că se preia 350 m de drum pentru a se 

amenaja un sens giratoriu; întreabă ce se va face după aceea cu această porțiune?  Se 

va preda drumul înapoi Companiei de drumuri sau va fi păstrată? 

Domnul Primar spune că dacă se dorește  poate fi păstrat în condițiile acestea 

tot ce înseamnă limitrof din axul drumului; dar la fel de bine după ce s-a făcut 

sensul giratoriu poate fi predat prin protocol;  

Domnul Viceprimar spune că este nevoie de acei 350 nu numai pentru a 

reabilita sensul giratoriu ci și pentru proiectul care se implementează pentru 

reabilitarea și modernizarea Pieței Samuil Vulcan și Aleea Moților;  

Domnul Primar spune că în Beiuș pe cei 3,1 Km, nu numai că nu s-au făcut 

acostamentele și trotuarele ci din banda de 9 m s-au făcut 7 m; dar nu se mai poate 



 8 

ține acest sens giratoriu în starea în care este în centru orașului; pentru a fluidiza 

circulația, axul central al sensului giratoriu se va repoziționa;  

Domnul Fofiu Nicolaie spune că din moment ce Primăria municipiului Beiuș 

investește, ar prefera să se țină acest tronson de drum; orice autorizare ulterioară 

prin CNADR este mult mai greoaie; dacă se va schimba ceva în acea zonă, mult mai 

ușor se va putea schimba dacă se va păstra acea porțiune;  

Domnul consilier Ispas Dan spune că dacă apar gropi pe trosnonul menționat, 

de la pod și până la giratoriu și de la giratoriu  mai încolo, cad în sarcina primăriei 

reparațiile, deci este o cheltuială, de calitatea unui tronson de drum național, pentru 

totdeauna; spune să se facă giratoriul după care drumul să fie predat, să îl întrețină, 

să îl repare, pentru că ei vor veni cu lucrările lor, cu calitatea lor și primăria va 

trebui să se alineze tot timpul la acel standard. 

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

Se supune la vot proiectul de hotărâre care se votează cu 15 voturi pentru și o 

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

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

prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea unor măsuri referitoare la vânzarea 

prin licitaţie a masei lemnoase cu un volum de 1492 mc provenit din fondul forestier 

proprietatea publică a municipiului Beiuş, în anul 2019.  

Este vorba de trei APV-uri cantități ca volum brut de 751 mc, 317 mc, 424 

mc, cu valorile de pornire 751 mc cu 99 lei, 317 mc cu 93 lei, 424 mc cu 89 lei fără 

TVA. 

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

prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi 

cheltuieli a R.A. Ocolului Silvic Codrii Beiuşului R.A. la data de 31.12.2018, 

aprobarea repartizării profitului înregistrat la 31.12.2018 şi aprobarea bugetului de 

venituri şi cheltuieli pentru anul 2019.   

Domnul primar spune că au fost discuții în comisii și ca principiu consilierii 

au fost de acord cu bugetul de venituri și cheltuieli pe 2018; în schimb s-a hotărât ca 

profitul de 318.871,76 să fie împărțit în două, respectiv 10% din profit să rămână la 

Codrii Beiușului – 31.887,18 lei,  iar diferența de 286.984,58 să fie sumă care 

rămâne la dispoziția Consiliului local. 

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

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

adoptându-se hotărâre.  

 13. Diverse.  

  1. Raportul Primarului municipiului Beiuş privind starea economică, socială 

şi de mediu a municipiului Beiuş pe anul 2018. 

  2. Adresa nr.624/12.03.2019 emisă de Camera de Conturi Bihor înregistrată la 

sediul instituţiei noastre sub nr. 2657/14.03.2019.  

 Președintele de ședință, domnul consilier Gavra Viorel, permite accesul la 

lucrările ședinței a unui grup de comercianți din Piața Agroalimentară a 
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municipiului Beiuș; arată că înainte de a începe ședința acești comercianții au adus 

la cunoștință că au depus către Consiliului local o cerere în data de 28.02.2019;  

 Se dă cuvântul domnului Tripe Daniel care întreabă cine a scris răspunsul? 

 Domnul consilier Gavra Viorel sune că este o ștampilă și o semnătură pe acel 

răspuns; răspunsul este semnat de domnul Primar și întocmit jr. Boloca Alin, 

prezent la ședință; întreabă care este nemulțumirea petiționarului? 

 Domnul Tripe Daniel spune că în răspunsul menționat se scrie că acuzațiile 

aduse de petiționari sunt nefondate; spune că sunt nemulțumiți de faptul că sunt 

evacuați și mai sunt încă șapte sau opt persoane care sunt în aceeași situație în 

sensul că nu respectă sectorizarea și cu aceștia nu se întâmplă nimic, nu sunt dați în 

judecată;  

 Domnul jurist Boloca Alin le răspunde că aceștia au formulat o cerere care se 

încadrează la petiții; această instituție și autoritățile locale funcționează în baza unor 

legi; la fel cum în cazul unei cereri de închiriere sau de concesiune competent spre 

soluționare Consiliul local, la fel în cazul unei petiții, competența de soluționare a 

acestei aparține Primarului și aparatului de specialitate ale Primarului; discuțiile 

actuale nu pot face obiectul unor discuții nici măcare de principiu în Consiliul local; 

Consiliul local discută cu privire la proiecte de hotărâri și cu privire la chestiuni ce 

ar putea face obiectul unor proiecte de hotărâri, cum este secțiune ”Diverse„.; dacă 

petiționarul este nemulțumit de răspuns, se poate adresa primarului și i se va un 

răspuns scris;    

  Domnul Primar spune că piața este în subordinea domnului Viceprimar și în 

ziua următoare, la prima oră, să se organizeze o întâlnire cu administratorul Pieței, 

pentru lămurirea nemulțumirilor existente; este de părere că în condițiile în care 

există o dispoziție de evacuare din zona respectivă  trebuie să se respecte legea; este 

loc suficient în piață;  

 Domnul consilier Ispas Dan spune că s-a primit o solicitarea din partea 

comercianților, adresată Consiliului local; au fost prezentate multe lucruri la Diverse 

și putea fi prezentată și această solicitare; era bine ca aceasta să fi fost prezentată 

Consiliului local pentru a se putea pune de acord; spune că, consilierii au fost aleși 

de acești cetățeni și răspunde în fața acestora și în fața legii; dar dacă e de lege, 

crede că în momentul în care s-a formulat un răspuns în trei rânduri, crede că s-a 

făcut o anchetă la fața locului, o cercetare; spune că domnul Primar semnează și 

secretar este doamna Secretar Scrofan Steliana Alina;  spune că în momentul în care 

domnul Primar și-a pus semnătura pe aceste patru rânduri, unde răspunsul este ”în 

urma cercetărilor efectuate s-a stabilit că susținerile dvs. sunt neîntemeiate” 

bazându-se pe un caz izolat,  roagă pe  domnul primar să spună din ce au constat 

acele cercetări efectuate și cum s-a stabilit că sunt neîntemeiate cererile solicitanților 

și în ce documente s-a materializat cercetarea; probabil s-a făcut un proces verbal, 

probabil au fost întâlnirii cu oamenii, poate au fost luate declarații, au fost deplasări 

la fața locului, a fost chemat șeful pieței;  în ce documente s-a materializat 

cercetarea; dacă în urma acelei cercetări care s-a afirmat că s-a făcut, au rămas 

documente care să fie arătate consilierilor, documente pe baza cărora se spune că tot 

ce spun solicitanții este neîntemeiat;  
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 Domnul Primar spune că înainte de a redacta acest răspuns, a avut o discuție 

cu șeful pieței ; discuția a fost de atrat unitar pe toată lumea, cu aceeași măsură; dacă 

legea prevede ca în zona producătorilor agricoli să stea producătorii agricoli, așa 

trebuie să fie deoarece așa prevede legea; nu este un proces verbal scris; nu crede că 

era necesar;  

 Domnul Tripe Daniel spune că în sectorul agricol sunt comercianți care vând 

haine și cu aceștia nu s-a întâmplat nimic;  

 Domnul consilier Buie Iosif spune că din discuțiile cu acești comercianți a 

constatat că dețin certificat de producător; întreabă cum trebuie să arate un certificat 

de producător? Pentru un sector sau pentru alt sector? 

 Domnul Boloca Alin spune că s-a stabilit de către instanța judecătorească că 

dânșii sunt uzurpatori de domeniu public și au fost evacuați printr-o hotărâre, e 

drept, nedefinitivă dar executorie; 

 Domnul Buie Iosif spune că nu a întrebat ce a stabilit instanța; spune că 

aceștia au certificat de producător și întreabă dacă au voie să stea în zona de 

producător?  

 Domnul jr. Boloca Alin spune că au dreptul să stea în zona producătorilor 

agricoli și să vândă exclusiv produsele menționate în certificatul de producător;  

 Doamna Consilier Teaha Mihaiela Monica întreabă de ce nu a fost prezentată 

această petiție până acum, având în vedere că anterior au fost prezentate în Consiliul 

local nenumărate asemenea petiții care nu erau treaba Consiliului local; întreabă de 

ce nu a dat solicitanților răspuns că nu este de competența Consiliului local și să se 

adreseze Primarului;  

 Domnul jr. Boloca Alin spune că o lege stabilește că acea petiție nu este de 

competența Comnsiliului local; pe partea de petiții, cetățeanul poate să hotărească 

dacă formulează o petiție și ce aspecte fac obiectul petiției, nu și cine o soluționează; 

aceasta stabilește legea. 

 Ia cuvântul domnul Boscai Stefan -PF autorizată în piață; spune că este în 

proces cu primăria și a câștigat în primă instanță pe Hotărârea Consiliului local din 

31.10.2016 în care s-a hotărât ca PF -aurile să fie toți în fața pieței; legea a dat câștig 

de cauză; spune că nu a cerut altceva decât să li se facă contract pe mese; spune că 

răspunsul a fost că se vor licita locurile; s-au reziliat contractele și acum se 

încasează cu bonuri forfetare;  

 Domnul jurist Boloca Alin spune că domnul Boșcai nu spune lucrurile până la 

capăt; într-adevăr este o hotărâre în primă instanță în care a câștigat procesul și 

instanța i-a dat dreptate; dar după aceea a venit o hotărâre a unei instanțe superioare 

care a anulat hotărârea de primă instanță în care domnul Boscai a câștigat și a dat 

Primăriei Beiuș dreptate; deci hotărârea definitivă, cea care are putere de lucru 

judecat, dă dreptate Primăriei Beiuș și nu domnului Boscai; toți acești comercianți 

au fost deocamdată evacuați de pe domeniul public;  

 Domnul consilier Ispas spune că nu acesta este subiectul cererii dânșilor; 

dânșii nu au venit cum să ceară să nu mai fie dați în judecată; această petiție 

semnalează că în timp ce cu unii există un comportament cu alții există altul; dânșii 

spun că sunt nedreptățiți în comparație cu alții;  unora le este oferit un tratament 

favorizant și altora alt tratament; aceasta este tema acestei petiții: dubla măsură; 
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aceasta este reclamația; spune de asemenea că vis-a-vis de piață au apărut iar acele 

tarabe provizorii care vor sta acolo până la toamnă, deși în urmă cu un an s-a promis 

că nu vor mai exista tarabe în afara pieței; și aceasta iar este o dublă măsură;aceasta 

semnalează comercianții; întreabă dacă s-a constat că nu există dublă măsură în 

piața de la Beiuș și dacă poate fi pus la dispoziție rezultatele analizei, cercetării ? 

spune să se facă o analiză la piață, să rămână ceva scris, să fie prezentat 

consilierilor;  

 Domnul Primar spune că domnul Viceprimar răspunde de piață și să se 

stabilească o întâlnire în cursul zile de vineri, unde să fie invitat și șeful pieței pentru 

a se putea rezolva problemele;  

 Se trece la discutarea primului punct de la ”Diverse”. 

  Președintele de ședință- Raportul Primarului municipiului Beiuş privind 

starea economică, socială şi de mediu a municipiului Beiuş pe anul 2018. 

  Domnul Primar spune că Raportul a fost înaintat pentru consultare și dacă se 

dorește se pot face discuții pe anumite aspecte. 

  Consilierii spun că au fost discuții în ședința pe comisii. 

  La punctul 2 de la ”Diverse” domnul Primar spune că există un raport al 

Curții de Conturi neînchis din data de 13.10.2015 care avea termen de finalizare 

12.03.2019 și Curtea de Conturi, conform Deciziei nr. 46 a amânat închiderea 

acestui raport până în 31.07.2019; între timp o parte din măsuri au fost și închise; s-a 

trimis un raport parțial la mijlocul lunii martie și s-a primit derogare ca termenul de 

finalizare a acelui raport din 2015 să fie 31.07.2019. 

  Domnul consilier Jurcan Mircea întreabă care este motivul nefinalizării acelui 

raport? 

  Domnul Primar spune că sunt o serie de măsuri de recuperări de bani de la 

Forest Long, Crica; mai este o măsura care trebuie finalizată în perioada imediat 

următoare, de înființare a Compartimentului energetic; raportul Curții de conturi a 

fost înaintat consilierilor anterior, într-unul din materiale.  

  Președintele de ședință are rugămintea ca toate cererile care vin pe adresa 

Consiliului municipal Beiuș să fie introduse pe ordinea de zi la Diverse ca să se știe 

despre ce este vorba pentru a nu fi luați prin surprindere de tot felul de cereri, 

deoarece consilierii răspund în fața alegătorilor;    

 Domnul Primar spune că luna viitoare va fi pusă pe ordinea de zi solicitatrea 

pentru plăcuțele bilingve. 

 Domnul consilier Jurcan Mircea spune referitor la parcul de la Liceul 

Pedagogic că nu funcționează nici un bec acolo și propune să fie clădirea liceului 

luminată pentru a i se da o notă de eleganță, fiind una dintre cele mai frumoase 

clădiri din oraș; întreabă de asemenea care este situația cinematografului?  

 Domnul Primar spune că se va rezolva problema iluminatului, dar există o 

problemă tehnică; iluminatul de la fântâna arteziană a fost subteran și s-a inundat 

cablul într-o anumită zonă; va repoziționat și se va face iluminatul separat; 

iluminatul ornamental pentru liceu este o idee bună, acesta fiind o clădire deosebită;  

 Doamna consilier Monenciu Rodica spune că îl susține de domnul consilier 

Jurcan Mircea cu privire la iluminatul din Parcul Mihai Eminescu; de asemenea 

spune că nu știe cine este șeful pieței; nu a venit niciodată să dea o dare de seamă, ce 
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probleme sunt în piață și cum s-ar putea ajuta?; măcar la șase luni să fi făcut un 

raport, chiar și verbal în ședințele de comisii;  

 Domnul consilier Ispas Dan întreabă care este situația Casinei Române și în 

ce stadiu este contractul pentru Biblioteca? 

Domnul Primar spune despre Cinematograf că a fost scos la licitație o singură 

dată prin anul 2012 dar practic ilegal deoarece nu poate fi scos la licitație dacă nu 

este în concesiune sau proprietate; acel cimenatograf, prin protocol, este în 

administrarea municipiului Beiuș; având la bază Ordonanța 76/2018 s-a făcut un 

studiu de fezabilitate pentru acest PNDL pe cultură, pentru reabilitare, păstrând 

funcționarea de cinematograf, în valoare de 5600 mii lei; în proiect a fost 

cinematograful, muzeul și casina; casina a rămas bugetată de anul trecut; la 

începutul lunii aprilie se va merge din nou la ministerul culturii; proiectele sunt luate 

în considerare toate; Normele de aplicare a acestei Ordonanțe 76 vor apărea în 

cursul lunii aprilie;  sunt prinși pentru reabilitarea Casinei 462 mii lei; spațiul unde a 

fost biblioteca a fost golit și urmează a fi predat greco-catolicilor; se va prelungi 

contractul pentru bibliotecă în locația de la Colegiul Tehnic Ioan Ciordaș; dacă în 

aprilie nu sunt gata normele de aplicare  a Ordonanței 76, casina se va rebilita; 

proiectul poate fi pus la dispoziția consilierilor;    

   Domnul consilier Buie Iosif ridică problema extinderii locurilor la creșa 

municipiului Beiuș, existând mai multe cereri de înscriere decât locuri disponibile.  

 Domnul Primar spune că se poate pune în discuție; ar exista șanse pe 

programul PNDL, dacă s-ar face o extindere a Creșei;  

 Domnul consilier Ispas Dan spune că în data de de 30.05.2018 s-a votat 

proiectul de hotărâre privind aprobarea dării în administarea Colegiului Tehnic 

“Ioan Ciordaş” Beiuş, unitate cu personalitate juridică, a bunurilor imobile (clădiri şi 

terenuri aferente), proprietate publică a U.A.T. Beiuş, în care îşi desfăşoară 

activitatea unitatea de învăţământ preuniversitar de stat; în aceeași situație este și 

Liceul Pedagogic; întreabă dacă au fost predate în acest timp; s-au făcut procese 

verbale de predare? 

 Doamna jurist Scrofan Steliana Alina spune că s-a emis dispoziția privind 

comisia; s-a întâmpinat o dificultate la compartimentul contabilitate, care nu dorește 

să semneze protocol de predare primire pentru că nu au valori pe clădiri; dar acesta 

nu ar trebui să fie un impediment în vederea nesemnării protocolului, deoarece 

clădirile au valoare potrivit hotărârii de consiliu local privind aprobarea domeniului 

public și a hotărârii de guvern de aprobare a domeniului public; se întâmpină o 

problemă în cadrul aparatului de specialitate;  

 Domnul consilier Ispas Dan concluzionează că problema îmtâmpinat nu este 

din parte școlii. 

  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                                   S E C R E T A R  

           Prof.GAVRA VIOREL                        Jr.SCROFAN STELIANA ALINA 


