JUDEŢUL BIHOR
CONSILIUL MUNICIPAL BEIUŞ
PROCES – VERBAL
Încheiat azi 20.03.2019 în şedinţa extraordinară convocată prin Dispoziţia nr.
189/15.03.2019, a Primarului municipiului Beiuş, la care sunt prezenţi un număr de 15
consilieri, absente fiind doamnele consilieri Popa Dorina și Bara Florentina Ioana
şedinţa fiind legal constituită.
Domnul consilier Gavra Viorel 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 martie 2019.
2. Aprobarea ordinii de zi a ședinței extraordinare din data de 20.03.2019.
3. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din data de 28.02.2019.
4. Proiect de hotărâre privind conferirea Titlului de ”Cetăţean de onoare al
municipiului Beiuş“ post mortem domnului PETRU E. PAPP.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea desemnării unui administrator
provizoriu - membru în Consiliul de Administrație al Ocolului Silvic „Codrii
Beiuşului” RA Beiuş, până la finalizarea procedurii de selecţie demarată prin H.C.L.
nr. 17/31.01.2019, dar nu mai mult de 4 luni.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării în cadrul Spitalului Municipal
“Ep. Nicolae Popovici” Beiuş a unei linii de gardă în specialitatea A.T.I..
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea anulării unor taxe speciale instituite
pentru anul 2019 la nivelul municipiului Beiuş.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare al Direcţiei Asistenţă Socială a Municipiului Beiuş.
La punctul 2 se supune la vot aprobarea ordinii de zi a ședinței extraordinare din
data de 20.03.2019 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 28.02.2019.
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 4 al ordinii de zi este prezentat proiectul de hotărâre privind
conferirea Titlului de ”Cetăţean de onoare al municipiului Beiuş“ post mortem
domnului PETRU E. PAPP.
Domnul Primar spune că există un referat întocmit de Protopop Marian Vasile
Popa prin care se va face o reparație morală pentru protopul ortodox Petru E.Papp, care
a fost unul dintre delegații beiușeni la Marea Unire.
Se dă cuvântul domnului consilier Ispas Dan care spune că au fost începute
aceste demersuri în anul centenar cu protopopul greco-catolic din perioada Unirii –
Hetco Valeriu și azi se va vota acordarea titlului de cetățean de onoare post mortem
protopopului ortodox din acea perioadă.
Spune despre protopopul E.Papp că s-a născut la Lupoaia, județul Bihor în anul
1881; trece în eternitate în anul 1945 la Beiuș; în acest răstimp a fost hirotonit preot în
anul 1907 pe seama Parohiei Ortodoxe Pocola unde a funcționat până în anul 1918,
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decembrie, când a fost numit protopop ortodox al Beiușului.Activitatea sa
duhovnicească s-a împletit cu cea națională; a fost unul din secondanții lui I.Ciordaș;
În 1907 când românii s-au adunat în număr de zeci de mii la Beiuș pentru a se opune
candidatului guvernamental propus ca deputat din partea Beiușului și pentru a-l
propune și alege pe ”leul din Sisești„ – părintele greco-catolic Vasile Lucaciu, preotul
de la Pocola s-a aflat printre promotorii acestei idei, pentru militanții pentru
candidatura lui Vasile Lucaciu, un confrate greco-catolic, fiind chiar secretar al
adunării românilor de la Beiuș din acel an, președinte fiind Ioan Ciordaș. A participat
din partea Beiușului la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia și credenționalul lui
va putea fi văzut în expoziția care se va deschide la muzeul beiușean în luna cinstiriiîn luna aprilie-, credențional primit din partea consistoliului ortodox de la Oradea, ca
delegat la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia și alături de Ciordaș este ales în
Marele Stat Național, pentru că după 1918 - 1 decembrie, Transilvania și-a creat forme
de guvernare proprii până în momentul în care Armata Române a putut să alunge
pentru totdeauna rămășițele defunctei armate austro-ungare de pe teritoriul sfânt al
patriei noastre; aceasta în 1920, când prin tratatele de la de la Paris- Versaille, prin
tratatul de la Trianon, care se aniversează anul viitor, s-a consfințit dreptatea
milenareă care trebuia făcută aici și Transilvania trece de drept în cadrul regatului
României; până atunci Transilvania a fost guvernată de un mare sfat național, un
parlament și un consiliu diligent – un fel de guvern. Din Beiuș sunt aleși în Marele Sfat
Național doi deputați : Ciordaș și Papp; după mișeleasca asasinare a lui Bolcaș și
Ciordaș, Petru E.Papp și Constantin Pavel vor prelua conducerea mișcării naționale
românești pentru că încă erau lucruri care nu erau încă soluționate și care trebuiau duse
la bun sfârșit până la preluarea administrației acestei zone de către administrația
românească; apoi din 1919, protopopul de Beiuș – Petru E.Papp va fi deputat al Urbei
în Prlamentul României până în 1926, în mai multe legislaturi. Pe de altă parte a
condus Tipografia și Librăria Doina, a fost în consiliile de administrație din 1911 și
până la sfârșitul vieții; din 1940 a fost chiar președintele Consiliului de Administrație;
a fost un publicist prodigios, a scris foarte mult, atât în domeniul teologic cât și în
domeniul educațional și își merită locul printre părinții fondatori ai urbei moderne a
Beiușului;
Domnul Primar spune că în condițiile în care se va aproba acordarea titlului de
Cetățean de onoare, acesta să fie înmânat în data de 5 aprilie 2019, când în sala mare a
primăriei va fi invitat Președintele Academiei Române, istoricul Ioan Aurel Pop, care
va vorbi de personalitățile Beiușului, ținând cont că se împlinesc 100 de ani de la
moartea martirilor beiușului -Ioan Ciordaș și Nicolae Bolcaș.Prin acest eveniment se
doreșete a se da o notă mai festivă centenarului sărbătorii Beiușului.
Se solicită părerea consilierilor.
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 aprobarea desemnării unui administrator provizoriu
- membru în Consiliul de Administrație al Ocolului Silvic „Codrii Beiuşului” RA
Beiuş, până la finalizarea procedurii de selecţie demarată prin H.C.L. nr.
17/31.01.2019, dar nu mai mult de 4 luni.
Domnul Primar spune că au mai fost două runde de selectare a membrilor pentru
Consiliul de Admimnistrație la Regia Codrii Beiușului; în prima rundă au fost selectați
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domnii Gal Tiberiu, Coroiu Marcel, Ferko Eno și Boitor Vasile; în runda a două
domnul Blaga Adrian Cătălin; între timp Ministerul Finanțelor și-a desemnat în
persoana domnului Arsene Alexandru reprezentant în Consiliul de Administrație al
Ocolului Silvic; pentru a putea funcționa și a putea fi înregistrat la Registrul
Comerțului, legea permite ca până la desemnarea prin procedura de selecție care se
demarează după intrarea în vigoare a acestei hotărâri de consiliu, un administrator
provizoriu cu un mandat nu mai lung de patru luni; se vor face propuneri și se va vota
secret; intenția este de a putea da drumul acestui Consiliu de Administrație care să
funcționeze; evident contractul de mandat este limitat și încetează în momentul în care
cel de al șaptelea membru în consiliul de administrație este desemnat prin procedura de
selecție;
Domnul consilier Maior Călin Paul propune pe domnul Nan Călin.
Domnul consilier Szigeti Cosmin Alexandru propune pe domnul Purtan Sergiu.
Domnul Primar precizează că există și acceptul verbal al celor două persoane că
sunt de acord să fie puși pe listele de vot.
Domnul consilier Ispas Dan menționează să se spună câteva cuvinte despre
persoanele propuse, prin ce se remarcă cei doi ca să intre în Consiliul de Administrație,
deoarece este vorba despre bani publici.
Domnul Primar spune despre domnul Călin Nan că este absolvent al Facultății
de Științe Economice, este persoană fizică autorizată, conduce o afacere proprie de 9
ani și are o plantație de zmeură; este secretar al organizației PNL.
Domnul consilier Szigeti Cosmin Alexandru spune despre domnul Purtan Sergiu
că este inginer, profesor și om de afaceri; are experiență în instalații în sectorul
comercial;
Se împart buletinele de vot.
Domnul consilier Roman Dan Gheorghe dă citire procesului verbal întocmit de
comisia de validare și arată că din cele două persoane propuse domnul Nan Călin a
obținut 10 voturi cu mențiune”DA” și domnul Purtan Sergiu a obținut 5 voturi cu
mențiune”DA”. În concluzie domnul Nan Călin este propus pentru membru în
Consiliul de Administrație al Ocolului Silvic Codrii Beiușului R.A.
Se solicită avizul comisiilor.
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 5
abțineri, adoptându-se hotărâre.
La punctul 6 al ordinii de zi domnul Primar ing. Mlendea Căluș Petru prezintă
proiectul de hotărâre privind aprobarea înfiinţării în cadrul Spitalului Municipal “Ep.
Nicolae Popovici” Beiuş a unei linii de gardă în specialitatea A.T.I..
Domnul Primar precizează conform Ordonanței de Urgență a Guvernului
162/2008, că o serie de atribuții din Cadrul Ministerului Sănățătii sunt trecute către
Autoritatea publică locală; una dintre atribuții este de constituirea de gărzi, linie de
gardă, cameră de gardă și gărzi la domiciliu; în Spitalul Beiuș funcționează toate cele
trei tipuri de gardă; ca linie de gardă este la centrul de primiri urgență pe interne și pe
secția de chirurgie; ca și camere de gardă – obstretică și ginecologie și pediatrie la
Staționarul II;mai există garda la domiciliu; exista garda pe laborator și legea permite
să se înființeze gardă la domiciliu și pe ATI, respectiv anestezie și terapie intensivă;
există aprobarea Consiliului de Administrație al Spitalului; sumele sunt suportate din
banii Spitalului municipal Beiuș;solicită aprobarea acestui proiect de hotărâre;
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Domnul consilier Gavra Viorel spune că dacă în urmă cu doi ani vechea
conducere a Spitalului venea în Consiliul local și cerea bani peste bani și spunea că sau
se închide farmacia sau se închid unele secții, astăzi se înființează gărzi noi; actualul
manager al Spitalului Dr. Vesa Sorin a preluat spitalul cu 11 miliarde, cu un milion pe
minus; astăzi se găsește aproape un milion pe plus; este un lucru bun și îl felictă cu
această ocazie atât pe dânsul cât și pe toți membrii Consiliului de Administrație pentru
ce a făcut de un an de când a preluat conducerea acestui spital;
Domnul consilier Ispas Dan completează și spune că dacă până nu de mult când
vedea pe ordinea de zi ceva despre spital, privea rapoarte de specialitate și expuneri de
motive cu emoții; de acum înainte le va privi cu curiozitate; până acum veneau doi, trei
reprezentanți ai spitalului și cereau bani fară a spune nici măcar ce fac cu ei; acum s-au
schimbat lucrurile;
Doamna consilier Teaha Mihaiela Monica informează colegii că linia de gardă
se reînființează, deci a mai fost; este nevoie de doi medici ca să poată să funcționeze;
trebuie făcută specificarea că se înființează linia de gardă la domiciliu în specialitatea
ATI ca să fie corect scris în proiectul de hotărâre;
Domnul consilier Ispas Dan spune ca o sugestie că dacă sunt nevoi speciale,
legate de locuița pentru acești medici, de alte facilități care s-ar putea oferi prin cadru
legal, executivul să nu ezite să le prezinte și să le solicite în fața consiliului local și să
se rezolve astfel de cazuri, pentru ca acești medici să rămână, să se fixeze la Beiuș
pentru că este nevoie de dânșii;
Doamna consilier Teaha Mihaiela Monica spune că există această preocupare și
speră să se mențină.
Se solicită avizul comisiilor.
Comisiile de specialitate nr. 1, 2, 3 și 4 acordă aviz favorabil.
Se supune la vot proiectul de hotărâre care se votează în unanimitate adoptânduse hotărâre.
La punctul 7 al ordinii de zi domnul Primar ing. Mlendea Căluș Petru prezintă
proiectul de hotărâre privind aprobarea anulării unor taxe speciale instituite pentru anul
2019 la nivelul municipiului Beiuş.

Domnul Primar spune că este vorba despre taxele speciale care sunt instituite la
nivel local, în afara Codului fiscal;ele pot funcționa în condițiile existenței unui
Regulament, cu atât mai mult cu cât sunt servicii către populație; aceste regulamente
pentru compartimentele care pot institui taxe locale sunt în curs de executare, ele vor
urma procedura legală de punere în dezbatere publică cu durata de 30 de zile; după
dezbaterea publică vor fi prezentate în consiliul local; în perioada până la aprobare,
Primăria Beiuș nu va mai încasa aceste tipuri de taxe;
Domnul consilier Fofiu Nicolaie pentru Comisia de specialitate nr. 1 acordă aviz
favorabil cu mențiunea că în momentul în care s-au instituit aceste taxe, mare atenție la
ele deoarece nu pot să exceadă cadrul legal care este Legea Codului Fiscal. Comisiile
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 aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al
Direcţiei Asistenţă Socială a Municipiului Beiuş.
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Domnul Primar spune că printr-o hotărâre de Comnsiliu local anterioară s-a
înființat această direcție; acum se propune spre aprobare și un Regulament de
funcționare; au fost o serie de observații pertinente în ședința de comisii și se va ține
cont de ele;
Domnul consilier Fofiu Nicolaie roagă aparatul primăriei să fie mult mai atent la
acuratețea materialelor transmise consilierilor și să fie mult mai atenți în ceea ce
privește aplicarea unui regulament condițiilor locale.
Domnul Primar spune că după ce va fi corectat, raportul de specialitate va fi
transmis consilierilor, înainte de fi înaintat Prefecturii.
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.
Nemaifiind alte probleme la ordinea de zi, preşedintele de ședință declară
închise lucrările şedinţei extraordinare şi mulţumeşte tuturor pentru participare.
Drept care s-a încheiat prezentul proces-verbal.
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
Prof. GAVRA VIOREL

SECRETAR
Consilier Juridic
Jr.SCROFAN STELIANA ALINA
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