JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL MUNICIPAL BEIUŞ
PROCES – VERBAL
Încheiat azi 26.06.2019 în şedinţa ordinară convocată prin Dispoziţia nr.
289 din 21.06.2019, a Primarului Municipiului Beiuş, la care sunt prezenţi un număr
de 14 consilieri, absenți motivat fiind domnul Viceprimar Dăescu Ovidiu
Constantin, domnul consilier Gavra Viorel și doamna consilier Bara Ioana, ședinţa
fiind legal constituită.
Domnul consilier Maior Călin Paul 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 26.06.2019.
2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei de îndată din data de 06.06.2019.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea ajustării tarifelor pentru serviciul de
salubrizare ce vor fi practicate de către operatorul de salubrizare SC EDILUL SA
Beiuş pentru prestaţiile efectuate persoanelor fizice, agenţilor economici şi
instituţiilor publice începând cu luna iunie 2019.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii Contractului de dare în
folosinţă gratuită (comodat) nr. 7208/05.07.2018 încheiat între Municipiul Beiuş şi
S.C. EDILUL S.A. Beiuş, pe o perioadă de 1 an, începând cu data de 30.06.2019, in
vederea asigurarii transferului deseurilor pentru realizarea transportului la SC Eco
Bihor Oradea.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea scrisorii de așteptări privind
administrarea şi conducerea Ocolul Silvic ,,Codrii Beiușului” R.A. Beiuş, profilului
Consiliului de Administrație al Ocolul Silvic ,,Codrii Beiușului” R.A. Beiuş, profilul
membrului Consiliului de Administraţie - 1 poziţie vacantă și a matricei Consiliului
de Administraţie la Ocolul Silvic ,,Codrii Beiușului” R.A..
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului intern de acordare a
Voucherelor de vacanţă, pentru angajaţii din aparatul de specialitate al Primarului
municipiului Beiuş şi din instituţiile subordonate.
7. Proiect de hotărâre privind actualizarea Regulamentului de ordine
interioară al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Beiuş şi din
instituţiile subordonate, pentru funcţionarii publici.
8. Proiect de hotărâre privind actualizarea Regulamentului de ordine
interioară al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Beiuş şi din
instituţiile subordonate, pentru personalul contractual.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local şi bugetul
activităţilor finanţate integral/parţial din venituri proprii, pe anul 2019.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru
terenul cu număr cadastral 103225 înscris în C.F. nr. 103225 Beiuş cu suprafaţa de
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9919 mp, proprietatea d-nei. Sala Bianca Giorgiana, în vederea construirii unei
pensiuni restaurant cu D+P+1E+M.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal, întocmit
de PANNON PROIECT, pentru introducerea în intravilan cu funcţiunea de teren de
locuire şi servicii a terenului cu număr cadastral 104375 înscris în C.F. nr. 104375
Beiuş în suprafaţă de 5000 mp şi a terenului cu număr cadastral 104376 înscris în
C.F. nr. 104376 Beiuş în suprafaţă de 5000 mp, terenuri aflate în proprietatea
numiţilor Hărdălău Marius şi Hărdălău Zorica.
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului intern de acordare a
voucherelor de vacanţă în anul 2019, pentru angajaţii din cadrul Casei de Cultură
Beiuş.
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării inventarului bunurilor
care aparţin domeniului public al munipiului Beiuş.
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării unei Cărţi Funciare pentru
înscrierea în circuitul civil a terenului proprietate publică a municipiului Beiuş sector necadastrat din str. Calea Bihorului.
15. Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile nr.
6081/10.06.2019 prin care se cere revocarea H.C.L. nr. 67/25.04.2019 privind
aprobarea documentaţiei de organizare şi desfăşurare a procedurii de licitaţie
publică deschisă cu strigare pentru închirierea prin licitaţie publică deschisă cu
strigare a unor bunuri imobile - locuri la mese (631 locuri) din Piaţa
Agroalimentară a municipiului Beiuş.
16. Proiect de hotărâre privind stabilirea duratei de prelungire a contractelor
de închiriere pentru locuinţele sociale din municipiul Beiuş, respectiv pentru o
perioadă de 3 ani.
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării utilizării excedentului
bugetului local (sursa A ) înregistrat la 31.12.2018.
18. Diverse.
1. Adresa Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei, Protopopiatul Ortodox
Român Beiuş, Parohia Română Ortodoxă Beiuş II nr. 46/29.05.2019 înregistrată la
sediul instituţiei noastre sub nr. 5672/29.05.2019.
2. Adresa nr. 1662/21.05.2019 emisă de Comuna Budureasa înregistrată la
sediul instituţiei noastre sub nr. 5446/24.05.2019.
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 26.06.2019.
La punctul 2 al ordinii de zi este prezentat procesul-verbal al şedinţei de
îndată din 06.06.2019.
Se solicită părerea comisiilor de specialitate care dau aviz favorabil.
Se supune la vot și se votează cu 11 voturi pentru și 3 abțineri ale doamnelor
consilier Liga Florica, Monenciu Rodica și Popa Dorina pe motiv că au absentat de
la ședința din data de 06.06.2019, adoptându-se hotărâre.
La punctul 3 al ordinii de zi domnul Primar ing. Mlendea Căluș Petru prezintă
proiectul de hotărâre privind aprobarea ajustării tarifelor pentru serviciul de
salubrizare ce vor fi practicate de către operatorul de salubrizare SC EDILUL SA
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Beiuş pentru prestaţiile efectuate persoanelor fizice, agenţilor economici şi
instituţiilor publice începând cu luna iunie 2019.
Domnul Primar spune că ultima ajustare de tarife a avut loc în 28.12.2017, cu
începere de la 01.01.2018; între timp, ca influență de costuri au crescut taxa de
depozitare pentru deșeuri nepericuloase, taxa de depozitare la ECO Bihor pentru
moloz materiale din construcții și diferența de preț este influențată și de creșterea
prețului combustibilului; creșterea la persoane fizice cu TVA este de la 8,71 lei la
9,07 lei/persoană, iar la agenții economici de la 86,10 la 90,68 lei;
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 prelungirii Contractului de dare în
folosinţă gratuită (comodat) nr. 7208/05.07.2018 încheiat între Municipiul Beiuş şi
S.C. EDILUL S.A. Beiuş, pe o perioadă de 1 an, începând cu data de 30.06.2019, in
vederea asigurarii transferului deseurilor pentru realizarea transportului la SC Eco
Bihor Oradea
Domnul Primar spune că întrucât proiectul SMID este în derulare, dar nu este
certitudinea că se încheie până la sfârșitul anului, este dată în folosință gratuită,
printr-un contract de dare în folosință gratuită, o suprafață betonată din terenul de la
pădurea Delani, suprafață pe care se face transferul deșeurilor pentru mașinile care
le transportă la ECO Bihor;s-a solicitat prelungirea cu un an al contractului; a fost
specificat clar că orice sancțiuni care vizează Edilul pe suprafața respectivă de teren
sunt suportate de societate și la expirarea contractului, s-a introdus o clauză în
sensul că terenul va fi igienizat complet și readus în stare inițială pentru a fi predat
primăriei.
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 aprobarea scrisorii de așteptări privind administrarea şi
conducerea Ocolul Silvic ,,Codrii Beiușului” R.A. Beiuş, profilului Consiliului de
Administrație al Ocolul Silvic ,,Codrii Beiușului” R.A. Beiuş, profilul membrului
Consiliului de Administraţie - 1 poziţie vacantă și a matricei Consiliului de
Administraţie la Ocolul Silvic ,,Codrii Beiușului” R.A..
Domnul Primar spune că din șapte membrii în Consiliul de Administrație,
există șase membrii desemnați conform procedurii de selecție; este un membru
provizoriu cu durată limitată a mandatului; se va face selecția și celui de al șaptelea
membru care după validare va înlocui membrul provizoriu.
Se solicită avizul comisiilor de specialitate.
Comisiile 1, 2, 3 și 4 acordă aviz favorabil.
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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 Regulamentului intern de acordare a
Voucherelor de vacanţă, pentru angajaţii din aparatul de specialitate al Primarului
municipiului Beiuş şi din instituţiile subordonate
Domnul primar spune că în baza legii se acordă aceste vouchere de vacanță și
în baza legislației în vigoare s-a stabilit un regulament intern prin care se acordă
acestea atât pentru funcțiile contractuale cât și pentru funcționarii publici aceste
vouchere în valoare de 1450 lei; aceste vouchere se acordă dacă angajatul are minim
jumătate dintr-o lună efectiv lucrată și au o perioadă de valabilitate de un an din
momentul în care au fost date angajaților; acestea sunt bugetate și vor fi acordate în
funcție de pontajele fiecărui angajat;
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 7 al ordinii de zi domnul Primar ing. Mlendea Căluș Petru
prezintă proiectul de hotărâre privind actualizarea Regulamentului de ordine
interioară al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Beiuş şi din
instituţiile subordonate, pentru funcţionarii publici.
Domnul Primar spune că având în vedere aprobarea întocmirii
Regulamentului de acordare a voucherelor de vacanță, implicit se schimbă și
Regulamentul de ordine interioară pentru personalul contractual introducându-se
articolul 291 care face referire expresă la voucherele de vacanță și care are un
subpunct 2 care specifică în ce condiții nu se atribuie acestea și care este destinația
expresă a acestora.
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 cu 13 voturi pentru și o
abținere a domnului consilier Fofiu Nicolaie, adoptându-se hotărâre.
La punctul 8 al ordinii de zi domnul Primar ing. Mlendea Căluș Petru
prezintă proiectul de hotărâre privind actualizarea Regulamentului de ordine
interioară al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Beiuş şi din
instituţiile subordonate, pentru personalul contractual.
Domnul Primar spune există Regulament de ordine interioară și pentru funcția
publică; se introduce art. 221 cu aceleași specificații ca și la Regulamentul de ordine
interioară pentru personalul contractual.
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 cu 13 voturi pentru și o
abținere a domnului consilier Fofiu Nicolaie, adoptându-se hotărâre.
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La punctul 9 al ordinii de zi domnul Primar ing. Mlendea Căluș Petru prezintă
proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local şi bugetul
activităţilor finanţate integral/parţial din venituri proprii, pe anul 2019
Domnul Primar spune că această rectificare se face în primul rând pentru a
putea asigura cofinanțarea aparaturii pentru Spitalul municipal Beiuș în valoare de
2991000 lei;
Domnul consilier Fofiu Nicolaie atrage atenția că mai sunt resurse în
Primărie, sunt probleme de maximă urgență; au fost zeci de străzi și case care au
fost inundate și de trei ori într-o săptămână; paradoxal este un fond destul de
generos la cultură;
Domnul consilier Ispas Dan spune legat de ce spunea și domnul consilier
Fofiu Nicolaie, problema ar fi mai complexă și va necesita probabil o discuție mai
amplă, în care bineînțeles, Consiliul Local, Primăria au un rol determinant, însă sunt
mai mulți factori implicație, pentru că problemele despre care se se vorbește, ține în
mare parte, dincolo de încălzirea globală care a generat o calamitate în Beiuș în
această perioadă și de modul cum este în acest moment calibrată rețeaua orașului,
atât de colectarea apelor pluviale sau menajere, cât și până la urmă străzile și aleile
care nu au astfel de rețele; deci aici trebuie implicați și Compania de Apă și trebuie
pe de altă parte conștientizată și populația că există diverse forme de asigurare,
pentru că până la un punct se va putea interveni din banul public pentru rezolvarea
anumitor probleme, dar unele probleme nu pot fi rezolvate decât acolo unde nu te
intersectezi cu situații care se rezolvă prin asigurări pentru locuințe pe care oamenii
sunt obligați să le facă; există acum diverse suplimentări la acea asigurare
obligatorie; asiguratorii din România s-au aliniat cât de cât la consecințele încălzirii
globale și trebui văzut în ce măsură se pot aloca bani publici acolo unde este
proprietate particulară; dar problema rămâne pentru domeniul public, pentru
instituții care pot fi afectate; crede că principalul actor în acesată situație rămâne
Compania de Apă.
Domnul consilier Roman Dan spune că la rectificarea de buget s-au luat bani
din zona de dezvoltare, de la investiții; cred că ar trebui să se ia bani din zonele de
funcționare ale insituțiilor, de la cultură, de la sport și aceste instituții prin
mijloacele pe care le au să își suplimneteze bugetele prin bilete, prin abonamente,
prin alte mijloace astfel îcât să degreveze bugetul local de alte sume;
Domnul Primar spune că aceste situații deosebite au existat; acestea sunt și o
consecință a construirii haotice, fără nici o idee de urbanism în foarte multe zone din
Beiuș; există zone pentru care s-au întocmit procese verbale, documentație completă
în valoare de peste 600 mii lei, bani care s-ar putea să vină de la Guvern prin
consiliile județene și cu siguranță acești bani vor fi dirijați, cu acceptul consiliului
local, pentru a rezolva o serie de probleme concrete; au fost întâmpinate insă, cu
toată bunăvoința celor de la Compania de Apă, cu contribuția constructorilor care
lucrează momentan în Beiuș, greutăți legate de o serie de acte de indisciplină și lipsă
de bunăvoință din partea unor persoane fizice; spune că sunt trei zone foarte
sensibile: Lucian Blaga, Mociulschi și la Delani unde canalizarea este cum este; în
ședința AGA de la CAO s-a reușit introducerea pe lista de investiții; stația de
epurare de la Delani s-a făcut fără emisar și distanța până la stația de epurare este de
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2,8 km, ceea ce era de-a dreptul îngrijorător; se pune întrebarea de unde se vor găsi
resurse pentru rezolvarea acestei probleme; s-a reușit introducerea pe lista de
investiții de la Compania de Apă; se face un SF și lucrările vor fi licitate pentru
soluțuionarea mai multor probleme din zonă; când vor veni oamenii în zonă se va
vedea și părerea Companiei de apă, vor fi anunțați și consilierii dacă vor dori să vină
cu idei suplimentare ca traseu pe unde să fie rezolvată această problemă;
Se prezintă la lucrările ședinței domnul consilier Gavra Viorel.
Domnul Roman Dan spune să nu se uite strada Livezii și strada Pătărasca
Mare și Pătărasca Mică , strada Burgundia .
Doamna Popa Dorina amintește și de strada Arinilor;
Domnul Primar spune că zona Arinilor este în curs de licitație.
Străzile din zona Pătărasca au fost făcute fără canalizare; aici va trebui sparte
străzile și făcut canal pluvial;
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 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru
terenul cu număr cadastral 103225 înscris în C.F. nr. 103225 Beiuş cu suprafaţa de
9919 mp, proprietatea d-nei. Sala Bianca Giorgiana, în vederea construirii unei
pensiuni restaurant cu D+P+1E+M
Domnul Primar spune că este vorba despre sala de nunți Imperio unde alăturat
este un teren de 9919 mp unde se dorește construirea unei pensiuni cu acces de la
drumul pietruit care duce spre balastieră.
Domnul consilier Fofiu Nicolaie spune că investitorii trebuie sprijiniți și
lucrurile să meargă cu rapiditate;
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 aprobarea Planului Urbanistic Zonal, întocmit
de PANNON PROIECT, pentru introducerea în intravilan cu funcţiunea de teren de
locuire şi servicii a terenului cu număr cadastral 104375 înscris în C.F. nr. 104375
Beiuş în suprafaţă de 5000 mp şi a terenului cu număr cadastral 104376 înscris în
C.F. nr. 104376 Beiuş în suprafaţă de 5000 mp, terenuri aflate în proprietatea
numiţilor Hărdălău Marius şi Hărdălău Zorica.
Domnul Primar spune că se dorește lotizarea în vederea construirii de ocuințe;
au fost cedate partea de utilități la limitele de proprietate către Primăria Beiuș prin
Notariat; Primăria este de acord cu construcțiile în zona respectivă; utilitățile sunt în
vecinătatea acestei proprietăți;
Domnul consilier Fofiu Nicolaie atrage atenția asupra utilităților care nu
înseamnă doar cedare de drumuri ci și apă, curent, canal;
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 12 al ordinii de zi domnul Primar ing. Mlendea Căluș Petru
prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului intern de acordare a
voucherelor de vacanţă în anul 2019, pentru angajaţii din cadrul Casei de Cultură
Beiuş.
Domnul primar spune că situația este similară cu 2 pncte discutate anterior;
Casa de Cultură este tot o instituție subordonată Primăriei; urmează același regim,
valoarea voucherelor de vacanță este aceeași, la fel și condițiile de acordare;
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 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 munipiului Beiuş
Doamna Secretar jr. Scrofan Steliana Alina spune că modificarea acestui
inventar este necesar având în vedere că la nivelul municipiului Beiuș se dorește
amenajarea străzii Calea Bihorului; aceste două numere topografice sunt situate pe
Calea Bihorului și de aceea se dorește formarea de cadastral.
Domnul consilier Roman Dan spune că ar trebui să se mai verifice sumele;
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 cu 14 voturi pentru și 1
abținere a domnului consilier Fofiu Nicolaie, adoptându-se hotărâre.
La punctul 14 al ordinii de zi domnul Primar ing. Mlendea Căluș Petru
prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea înfiinţării unei Cărţi Funciare pentru
înscrierea în circuitul civil a terenului proprietate publică a municipiului Beiuş sector necadastrat din str. Calea Bihorului .
Domnul Primar spune că în vederea unei viitoare investiții și sistematizării a
acelei zone se dorește să se facă cadastrale din care să reiasă drumul național care
este predat către CNAIR, un cadastral, după aceea partea stânga +dreapta în direcția
de mers spre Ștei – tot ce ține de parte de trotuare și de spații verzi pentru a putea fi
introdus în viitorul proiect de sistematizare a zonei; practic se clarifică situația în
acea zonă;
Se solicită avizul comisiilor de m 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 respingerea plângerii prealabile nr.
6081/10.06.2019 prin care se cere revocarea H.C.L. nr. 67/25.04.2019 privind
aprobarea documentaţiei de organizare şi desfăşurare a procedurii de licitaţie
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publică deschisă cu strigare pentru închirierea prin licitaţie publică deschisă cu
strigare a unor bunuri imobile - locuri la mese (631 locuri) din Piaţa
Agroalimentară a municipiului Beiuş.
Doamna secretar jr. Scrofan Steliana Alina spune că au fost discuții în comisii
iar în urma analizării situației, informarea care a fost pe ordinea de zi s-a transformat
în proiect de hotărâre; sunt două societăți comerciale – SC Duglas Exim și PFA Rif
Catița care doresc revocarea HCL 67/2019 din mai multe motive; unul este că s-a
început licitația cu sectorul A; al doilea motiv ar fi acela că modalitatea de
organizare a licitație a fost una discriminatorie și menită să servească unor interese
clientelare; această plângere prealabilă a fost depusă în 10.06.2019, licitația pentru
sectorul A a avut loc în 12.06.2019; cele două societăți comerciale au participat la
licitație, au adjudecat mese, urmează să li se încheie contracte; au participat la
licitație încă 98 de persoane;un alt motiv pentru care se consideră că hotărârea ar
trebui revocată este inoportunitatea licitației deoarece planul de sectorizare face
obiectul unui litigiu; face obiectul unui litigiu dar nu a fost suspendat acel HCL
privind planul de sectorizare, deci s-a putut demara licitația; și punctul 4 spune că
HCL 67 este nelegal întrucât ar conține derogări de la HCL 57/2014 privind
aprobarea Regulamentului cadru; într-adevăr pe lângă acel regulament s-au mai
adăugat documente care au fost considerate absolut necesare și cu timpul se va
modifica și acel regulament; se va încasa în viitor pentru acel sector 9000 lei; în
prezent se încasează 3000 lei; se consideră necesar respingerea plângerii prealabile
având în vedere că licitația deja s-a finalizat în sectorul A și urmează celelalte
sectoare în cel mai scurt timp;
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 cu 13 voturi pentru și 2
abțineri a doamnei consilier Teaha Mihaiela Monica și a domnului consilier Buie
Iosif, adoptându-se hotărâre.
La punctul 16 al ordinii de zi domnul Primar ing. Mlendea Căluș Petru
prezintă proiectul de hotărâre privind stabilirea duratei de prelungire a contractelor
de închiriere pentru locuinţele sociale din municipiul Beiuş, respectiv pentru o
perioadă de 3 ani.
Domnul Primar spune că se prelungesc aceste contracte pe o durată de încă
trei ani în aceleași condiții.
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 17 al ordinii de zi domnul Primar ing. Mlendea Căluș Petru
prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării utilizării excedentului
local ( sursa A ) înregistrat la 31.12.2018.
Domnul Primar spune că s-a semnat cu autoritarea de management ADR
Nord-Vest și proiectul referitor la Reabilitare, modernizare Piața Samuil Vulcan;
Valoarea totală a proiectului este de 12401879 lei din care este o sumă neeligibilă de
178460 lei; după ce s-au făcut toate socotelile împreună cu compartimentul
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economic și compartimentul proiecte, s-a ajuns la concluzia că pe parcursul anului
în curs este nevoie de o cofinanțare de 26940 lei care a fost retrasă din partea de
excedent bugetar; va mai rămâne pe bugetul din anul viitor-2020- o cofinanțare de
217530 lei și acea parte neeligibilă 178460 lei; specifică de asemenea că lucrările
sunt în derulare, cererile de rambursare pentru bani – partea de SF și partea de
consultanță, atât pe proiectul de la spital cât și pe proiectul de parc central și aici
probabil se va veni cu o sumă de aprioximativ 300000 lei care se va stabili împreună
cu consiliul local în ce direcție se vor duce; sunt cheltuieli eligibile din proiect –
proiectare și parte de consultanță;
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.
19. Diverse.
1. Adresa Episcopiei Ortodoxe Române a Oradiei, Protopopiatul Ortodox
Român Beiuş, Parohia Română Ortodoxă Beiuş II nr. 46/29.05.2019 înregistrată la
sediul instituţiei noastre sub nr. 5672/29.05.2019.
Domnul Primar spune că este o solicitare de fonduri către Biserica din centru;
a fost stabilit în Consiliul local ca suma de 95 mii lei să fie împărțită în baza
proiectelor depuse de către culte, ONG-uri; au fost discutate și în prima ședință de
consiliu local va fi prezentat propunerea de împărțire a banilor; se va pune în balanță
atât calitatea proiectului cât și necesitatea și urgența investițiilor; există speranțe să
mai vină fonduri din partea Consiliului Județean către culte;
2. Adresa nr. 1662/21.05.2019 emisă de Comuna Budureasa înregistrată la
sediul instituţiei noastre sub nr. 5446/24.05.2019.
Domnul primar spune că există o suprafață de 183 Ha în asociere cu comuna
Budureasa, în coproprietate; în această perioadă, există prin programul PNDR plăți
pentru pentru angajamente de silvomediu și ca atare Primăria Budureasa vine cu o
solicitare să i se înainteze o adresă prin care Primăria Beiuș să emită o hotărâre de
Consiliu local prin care să se de acordul că acea suprafață va intra în conservare; a
fost o ezitare în acest sens; în 2016, comuna Budureasa, fără să anunța Primăria
Beiuș, care are Pcol Silvic, au transferat gestionarea acelei suprafețe care este în
coproprietata, de la Ocolul Silvic Șoimi către Ocolul Silvic de Stat; în aceste
condiții nu se va emite adeverință de punere în conservare până când se va lămuri
această situație; s-a făcut o adresă către cei care au expoatat- Ocolul Silvic de Stat-;
au trecut 30 zile și nu s-a primit nici un răspuns; de acolo s-au încasat bani ; corect
este să se lămurească situația juridică a acestei suprafețe; se va vedea dacă Primăria
Beiuș va rămâne cu pășune sau cu pădure în acea zonă și apoi se va vedea dacă va fi
introdusă într-un serviciu de silvomediu pentru plăți;
Doamna Scrofan Alina spune că se dorește formare de cadastral pentru a ieși
din indiviziune cu Budeureasa pentru ca fiecare să știe care este bucata lui de
proprietate pentru a nu mai depinde unii de ceilalți;
De asemenea la Diverse președintele de ședință aduce la cunștința consiliul
local plecarea în concediu a domnului primar ing. Mlendea Căluș Petru, pentru o
perioadă de două săptămâni.
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Domnul consilier Buie Iosif spune că în urmă cu două luni a prornit
demersurile pentru un proiect pentru Piață; doreșete să se știe dacă s-au făcut pașii
pentru demarare și solicită o informare în acest sens în ședința următoare;
Domnul consilier Ispas Dan intervine și spune ca fost la domnul Primar
împreună cu domnul Buie Iosif pentru demarare proiectului legat de Piață.
Domnul Primar recunoaște că așa este și spune că proiectul este pus pe SICAP
și există un ofertant.
Domnul Buie Iosif solicită un raport de activitate la Piața municipiului Beiuș.
Domnul Primar spune că va fi prezentat raportul de la Piață și va fi prezentat
șu un raport al Clubului Sportiv.
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
Ing. MAIOR CĂLIN PAUL

SECRETAR
Jr.SCROFAN STELIANA ALINA
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