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JUDEŢUL BIHOR 

CONSILIUL MUNICIPAL BEIUŞ 

 

               

       PROCES – VERBAL    

 

 

 Încheiat azi 06.09.2019 în şedinţa extraordinară convocată prin Dispoziţia 

nr.336/22.08.2019, a Primarului municipiului Beiuş, la care sunt prezenţi un număr de 

12 consilieri, absenți motivat fiind domnii consilieri Fofiu Nicolaie și Szigeti Cosmin 

Alexandru și doamnele consilier Bara Florentina Ioana, Popa Dorina și Teaha Mihaiela 

Monica, şedinţa fiind legal constituită. 

 Domnul consilier Roman Dan Gheorghe 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 septembrie 2019.  

 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea ordinii de zi a ședinței extraordinare din 

data de 06.09.2019. 

3. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare  din data de 28.08.2019 

 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea numirii pentru anul şcolar 2019-2020 a 

reprezentaţilor Consiliului Local al municipiului Beiuş ca membri în Consiliile de 

Administraţie ale unităţilor din învăţământul preuniversitar de stat din municipiul 

Beiuş 

  5.Proiect de hotărâre privind aprobarea numirii pentru anul şcolar 2019-2020 a 

reprezentaţilor Consiliului Local al municipiului Beiuş ca membri în Comisiile pentru 

evaluarea şi asigurarea calităţii din unităţile din învăţământul preuniversitar de stat din 

municipiul Beiuş.  

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

data de 06.09.2019 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 28.08.2019 care se votează în unanimitate adoptându-se 

hotărâre 

Se prezintă la lucrările ședinței doamnele consilier Popa Dorina și Teaha 

Mihaiela Monica 

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

proiectul de hotărâre privind aprobarea numirii pentru anul şcolar 2019-2020 a 

reprezentaţilor Consiliului Local al municipiului Beiuş ca membri în Consiliile de 

Administraţie ale unităţilor din învăţământul preuniversitar de stat din municipiul 

Beiuş. 

Domnul Viceprimar ing. Dăescu Ovidiu Constantin spune că este o procedură 

cunoscută și în fiecare an, înainte de începerea anului școlar, se hotărăște desemnarea 

consilierilor locali în Consiliul de Administrație al instituțiilor de învățământ. 

Se fac propuneri pentru fiecare unitate de învățământ în parte. 

Domnul consilier Gavra Viorel propune pentru Colegiul Național Samuil 

Vulcan pe domnul consilier Fofiu Nicolaie și pe doamna consilier Liga Florica. 

Domnul consilier Maior Călin Paul propune pentru Colegiul Tehnic Ioan 

Ciordaș pe doamna consilier Monenciu Rodica, pentru Liceul Pedagocic pe domnul 
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consilier Jurcan Mircea și doamna consilier Liga Florica și pentru Grădinița cu 

program prelungit pe domnul Buie Iosif. 

Doamna consilier Liga Florica propune pentru Grădinița Floare de colț pe 

domnul consilier Bunta Iulian Ovidiu. 

Domnul consilier Jurcan Mircea propune pentru Școala Gimnazială pe domnul 

consilier Fofiu Nicolaie și domnul consilier Sferle Ioan. 

Se împart buletine de vot și se trece la votul secret.  

După analizarea voturilor, comisia de validare a întocmit un proces verbal care 

este prezentat consilierilor locali.Toate propunerile au fost validate. 

Se solicită avizul comisiilor de specialitate. 

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 domnul Viceprimar ing. Dăescu Ovidiu Constantin 

prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea numirii pentru anul şcolar 2019-2020 

a reprezentaţilor Consiliului Local al municipiului Beiuş ca membri în Comisiile 

pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din unităţile din învăţământul preuniversitar de 

stat din municipiul Beiuş.  

Domnul Viceprimar spune că este aceeași procedură ca la punctul anterior și 

solicită să se facă propunerile. 

Domnul consilier Gavra Viorel propune pentru Colegiul Național Samuil 

Vulcan pe domnul consilier Sferle Ioan. 

Domnul consilier Maior Călin Paul propune pentru Liceul Pedagogic pe doamna 

consilier Popa Dorina iar pentru Școala Gimnazială propune pe domnul consilier Buie 

Iosif. 

Doamna consilier Monenciu Rodica propune pentru Colegiul Tehnic Ioan 

Ciordaș pe domnul consilier Jurcan Mircea. 

Domnul consilier Jurcan Mircea propune pentru Grădinița cu program prelungit 

pe doamna consilier Balint Gabriela Viorica. 

Domnul consilier Roman Dan Gheorghe propune pentru Grădinița Floare de colț 

pe domnul Maior Călin.  

Se împart buletine de vot și se trece la votul secret.  

După analizarea voturilor, comisia de validare a întocmit un proces verbal care 

este prezentat consilierilor locali.Toate propunerile au fost validate. 

Se solicită avizul comisiilor.Comisiile 1, 2, 3 și 4 acordă aviz favorabil. 

Se supune la vot și 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.SECRETAR  GENERAL  

Ing. ROMAN DAN GHEORGHE                         Jr.SCROFAN STELIANA ALINA 

 

 

 

Întocmit 

Fuliaș Monica Daniela  


