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JUDEŢUL BIHOR 

CONSILIUL MUNICIPAL BEIUŞ 

 

               

       PROCES – VERBAL    

 

 

 Încheiat azi 08.10.2019 în şedinţa extraordinară convocată prin Dispoziţia 

nr.366/04.10.2019, a Primarului municipiului Beiuş, la care sunt prezenţi un număr de 

14 consilieri, absenți motivat fiind doamnele consilier Bara Florentina Ioana, Liga 

Florica și domnul consilier Gavra Viorel, şedinţa fiind legal constituită. 

 Domnul consilier Sferle Ioan 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 octombrie 2019. 

 2. Aprobarea ordinii de zi a ședinței extraordinare din data de 08.10.2019. 

 3. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare  din data de 25.09.2019. 

 4. Proiect de hotărâre privind stabilirea modalităţii de identificare a 

beneficiarilor de stimulent educaţional pentru copiii proveniţi din familii defavorizate 

şi stabilirea modalităţii de soluţionare a situaţiilor identificate, pentru anul şcolar 2019-

2020.  

 5. Proiect de hotărâre privind formarea a cinci numere cadastrale pentru terenul 

proprietatea municipiului Beiuş, aflat în domeniul public al municipiului Beiuş - sector 

necadastrat. 

 6. Proiect de hotărâre privind atestarea Inventarului bunurilor care aparţin 

domeniului public al municipiului Beiuş. 

 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea preţurilor de pornire la licitaţie, prin 

stabilire şi diminuare, pentru partizile din fondul forestier la U.A.T. Beiuş, cu un 

volum total de 1466 mc, partizi identificate cu numerele A.P.V. 509, A.P.V. 511, 

A.P.V. 1546346, A.P.V. 512, A.P.V. 513, A.P.V. 1401381şi A.P.V. 1519458. 

 8. 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. 

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

data de 08.10.2019 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 25.09.2019 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 identificare a beneficiarilor de 

stimulent educaţional pentru copiii proveniţi din familii defavorizate şi stabilirea 

modalităţii de soluţionare a situaţiilor identificate, pentru anul şcolar 2019-2020. 

Domnul Primar  spune că Legea nr. 248/2015 permite acordarea stimulentului 

educațional constând în tichete sociale pentru grădiniță în valoare de 50 lei / copil în 

condițiile în care venitul este de 284 lei/ membru de familie; autorităților locale, legea 
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le permite să stabilească prin intermediul Consiliului local, modul de identificare și 

modalitatea de acordare; anul trecut, în anul școlar precedent a fost un singur caz de 

acordare de acest tichet educațional pentru grădiniță; o modalitate de selectare este prin 

evidența care există la asistența socială  și o altă modalitate este legătura pe care 

compartimentul de aistență socială o ține cu unitățile de învățământ; UAT Beiuș a 

adoptat ambele metode; s-au trimis adrese scrise către instituțiile de învățământ, unde 

urmează să fie afișate criteriile și eventual să se anunțe părinții care doresc să 

primească acest tichet social, dar termenul limită este 20 decembrie 2019.  

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 Primar ing. Mlendea Căluș Petru prezintă 

proiectul de hotărâre privind formarea a cinci numere cadastrale pentru terenul 

proprietatea municipiului Beiuş, aflat în domeniul public al municipiului Beiuş - sector 

necadastrat. 

Domnul Primar spune că este vorba de 5 numere cadastrale, respectiv str. 

N.Cristescu, Bujorilor, Republicii, ținând cont de faptul că este întreruptă de str. 1 

Decembrie și o parte din Calea Bihorului, respectiv în față la Direcția Sanitară, deci 

intersecția străzilor Vasile Lucaciu cu Ep.M/Pavel, pe partea dreaptă în sensul de mers 

Oradea-Ștei; s-au făcut aceste cadastrale, unele în vederea unor investiții care urmează 

să aibă loc, celelalte în vederea lămuririi vecinătăților cu proprietățile private; acest 

punct a fost discutat și la ședința precedentă; atunci a lipsit de la documentație 

declarația pe proprie răspundere a doamnei secretar; acum este atașată în materiale; 

  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. 

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

proiectul de hotărâre privind atestarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului 

public al municipiului Beiuş. 

Domnul Primar spune că au fost terminate cele trei module termice, respectiv 

două module de scară pe strada Horia în valoare de 75861,72 mii lei și rețeaua 

secundară și modulul termic din strada Piața Samuil Vulcan; întrucât obiectivele au 

fost realizate, au fost  recepționate, de comun acord cu reprezentanții firmei Dunfus, ca  

furnizori de materiale, firma Evalstar ca executant și Primăria Beiuș, de către comisia 

de recpție a Primăriei și introduse în inventarul Primăriei Beiuș pentru a putea fi 

predate la Transgex; domnul Primar solicită ca termenul limită să nu depășească durata 

contractului, respectiv anul 2021. 

Domnul consilier Fofiu Nicolaie atrage atenția asupra faptului că aceste module 

vor fi predate la Transgex, dar redevența a rămas în urmă față de infrastructura deja 

predată; este de părere că ar trebui să se facă și ajustarea redevenței;  

Domnul Primar spune că este și o măsură a Curții de Conturi; spune că a fost 

convocată o ședință comună, Transgex – Compania de Apă, ținând cont de faptul că o 

serie de străzi nu au canal pluvial; în multe locuri unde există canal pluvial apa a fost 

deversată în canalul menajer; odată cu pornirea stației de epurare, cantitatea de apă 

care trece prin stație și se epurează face costurile să crească exponențial; au mai fost 

discuții comune cu cele două firme amintite și se va încerca separare canalului pluvial 

de cel menajer pentru a reduce costurile la stația de epurare;  
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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  7 al ordinii de zi domnul Primar ing. Mlendea Căluș Petru prezintă 

proiectul de hotărâre privind aprobarea preţurilor de pornire la licitaţie, prin stabilire şi 

diminuare, pentru partizile din fondul forestier la U.A.T. Beiuş, cu un volum total de 

1466 mc, partizi identificate cu numerele A.P.V. 509, A.P.V. 511, A.P.V. 1546346, 

A.P.V. 512, A.P.V. 513, A.P.V. 1401381şi A.P.V. 1519458. 

Domnul Primar spune că este vorba de prețul de licitație pentru două categorii; 

la una este diminuarea prețului de pornire și la una aprobarea prețului de pornire; este 

vorba de 6 partide cu APV – urile specificate; în cauză este lemnul din pădure provenit 

în urma calamității din anul 2017 și care este într-un grad avansat de degradare.  

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  8 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 acest punct referitor la contractul de asistență juridică 

este reintrodus pe ordinea de zi; este în valoare de 28 mii lei cu TVA inclus și o durată 

de 1 an; menționează că această asistență juridică este pentru procesele penale întrucât 

primăria nu are în compartimentul juridic specialiști pentru dosarele penale. 

Domnul consilier Ispas Dan o întreabă pe doamna secretar dacă există în noul 

Cod Administrativ vreo prevedere vis-a-vis de modul în care un proiect de hotărâre 

care cade și este respins într-o ședință de conisiliu mai poate fi introdus sau nu? Dacă 

spune legea  ceva explicit sau nu?   

Doamna secretar spune că că legea nu prevede; Codul Administrativ spune că un 

proiect de hotărâre care cade într-o ședință, adică nu îndeplineșete condițiile să fie 

adoptată hotărârea, nu poate supus aprobării în aceeași ședință, dar poate fi supus în 

altă ședință;  

Domnul cosilier Ispas Dan spune că, consilierii PSD prezenți la ședință, se vor 

abține din nou pentru că, chestiunile penale care trebuie asistate juridic nu au fost 

sprijinite cu voturile consilierilor PSD, nici în urmă cu câțiva ani, nici acum și speră că 

nici în viitor;  

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  cu 10 voturi pentru și 4 

abțineri, adoptându-se hotărâre. 
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  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  

       Prof. SFERLE  IOAN                                 Jr.SCROFAN STELIANA ALINA 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit 

Fuliaș Monica Daniela  


