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JUDEŢUL BIHOR 

CONSILIUL MUNICIPAL BEIUŞ 

               

       PROCES – VERBAL    

 

 Încheiat azi 12.04.2019 în şedinţa convocată de îndată prin Dispoziţia nr.       

216/12.04.2019, a Primarului municipiului Beiuş, la care sunt prezenţi un număr de 10 

consilieri, absenți motivat fiind domnii consilieri Jurcan Mircea, Fofiu Nicolaie, Sferle 

Ioan și doamnele consilier Bara Florentina Ioana, Teaha Mihaiela Monica, Monenciu 

Rodica, Liga Florica, ședinţa fiind legal constituită. 

 Domnul consilier Ispas Dan Mugurel este  preşedinte de ședință de îndată. 

 Preşedintele de şedinţă supune spre aprobare proiectele ordinii de zi a şedinţei: 

 1.Alegerea președintelui de ședință pe luna aprilie 2019. 

           2.Aprobarea ordinii de zi a ședinței de îndată din data de 12.04.2019. 

 3.Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 27.03.2019. 

 4.Proiect de hotărâre privind aprobarea participării municipiului Beiuș la 

proiectul ”Proiect integrat pentru dezvoltarea durabilă în zona montană a județului 

Bihor, îmbunătățirea accesului și dezvoltarea serviciilor de sănătate în cazul 

intervențiilor medicale în situații de urgență – Faza Full Aplication”, precum și a 

contribuției respective necesare co-finanțării proiectului. 

 5.Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 20.000 lei pentru 

susținerea cheltuielilor cu ocazia Centenarului Beiușan. 

 Președintele de ședință supune spre aprobare ordinea de zi a ședinței de îndată 

care se votează în unanimitate, adoptându-se hotărâre. 

           La punctul 2 Președintele de ședință supune spre aprobare ordinea de zi a 

ședinței de îndată care se votează în unanimitate, adoptându-se hotărâre. 

 La punctul 3  al ordinii de zi se supune spre aprobare procesul verbal al ședinței 

ordinare din data de 27.03.2019 care se votează cu 9 voturi pentru și o abținere a 

domnului consilier Bunta Iulian Ovidiu pe motiv că a absentat de la ședința respectivă, 

adoptându-se hotărâre. 

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

proiectul de hotărâre privind aprobarea participării municipiului Beiuș la proiectul 

”Proiect integrat pentru dezvoltarea durabilă în zona montană a județului Bihor, 

îmbunătățirea accesului și dezvoltare serviciilor de sănătate în cazul intervențiilor 

medicale în situații de urgență – Faza Full Aplication”, precum și a contribuției 

respective necesare co-finanțării proiectului. 

Domnul Primar spune că în acest proiect este și Primăria municipiului parte; 

valoarea estimată a proiectului este de 1.300.326,72 lei ( 274.400 euro- curs info 

euro=4.7388); contribuția proprie în proiect, reprezentând 2% din valoarea eligibilă a 

proiectului aferent bugetului Municipiului Beiuș- 5.488 euro( curs Info Euro=4.7388), 

valoare în lei -26.006,53; concret este vorba de 2 ecografe, fiecare în valoare de 60.500 

euro și un aparat digital de radiografie în valoare de 125.000 euro; proiectul a trecut de 

faza de Notă conceptuală care s-a încheiat la 31.03.2019 și până la data de 30.04.2019 

este necesară depunerea proiectului;  

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

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

proiectul de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 20.000 lei pentru susținerea 

cheltuielilor cu ocazia Centenarului Beiușan. 

  Domnul Primar arată că va avea loc aniversarea centenarului Beiușan -100 ani 

de la eliberarea Beiușului; vor fi o serie de cheltuieli legate de protocol de masă; vor fi 

și două lansări de carte – ”Făuritorii României Mari ” a doamnei Maria Gherman 

Ciordaș- descendentă din familia Ciordaș  și o carte a domnului Edi Pantea; s-a mai 

adăugat la cheltuieli, pe lângă masa festivă, o serie de obiecte promoționale- insigne, 

se va tipări ziarul Beiușului, Luna cinstirii,  care se tipărește de obicei cu ocazia zilelor 

Beiușului; cu această ocazie domnul Primar ivită consilierii, partidele politice și toți 

cetățenii Beiușului la ședința festivă care va începe la ora 10,30, vineri, 19 aprilie 2019 

și se va încheia cu o defilare urmată de un program artistic susținut de ansamblul de la 

Oradea;  

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

se hotărâre.  

  Nemaifiind alte probleme la ordinea de zi, preşedintele declară închise lucrările  

şedinţei  de îndată 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. ISPAS DAN MUGUREL                         Jr.SCROFAN STELIANA ALINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Întocmit 

 Fuliaș Monica Daniela  


