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JUDEŢUL BIHOR 

CONSILIUL MUNICIPAL BEIUŞ 

            

        PROCES – VERBAL 

 

 Încheiat azi 04.03.2020 în şedinţa extraordinară de îndată convocată prin Dispoziţia nr. 

69/04.03.2020 a Primarului Municipiului Beiuş, la care sunt prezenţi un număr de 10 consilieri, 

absenţi motivat fiind doamnele consilier Bara Florentina Ioana, Teaha Mihaiela Monica, Popa 

Dorina, Liga Florica şi domnii consilieri Sferle Ioan, Bunta Iulian Ovidiu și Szigeti Cosmin 

Alexandru, ședinţa fiind legal constituită.  

 Domnul consilier Fofiu Nicolaie este ales 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 alegerii preşedintelui de şedinţă pe luna martie 2020. 

 2. Aprobarea ordinii de zi a ședinței extraordinare de îndată din data de 04.03.2020. 

 3. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr.2, respectiv anexa nr.3 la HCL nr. 

33/26.02.2020 privind aprobarea bugetului local, bugetul activităților finanțate integral/parțial 

din venituri proprii și subvenții și bugetul fondurilor externe nerambursabile pe anul 2020.  

 La punctul 2  se supune la vot ordinea de zi a ședinței extraordinare de îndată din 

04.03.2020. 

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

hotărârea privind aprobarea ordinii de zi a ședinței extraordinare de  îndată din data de 

04.03.2020.   

 La punctul 3 al ordinii de zi domnul Primar ing. Mlendea Căluș Petru prezintă proiectul 

de hotărâre pentru modificarea anexei nr.2, respectiv anexa nr.3 la HCL nr. 33/26.02.2020 

privind aprobarea bugetului local, bugetul activităților finanțate integral/parțial din venituri 

proprii și subvenții și bugetul fondurilor externe nerambursabile pe anul 2020. 

 Doamna ec. Fărcuț Nicoleta spune prin HCL nr.33/26.02.2020 s-a aprobat bugetul local 

dar dintr-o eroare s-a cuprins suma de 561 mii lei pentru Sitauții de urgență la capitolul 61.02  

în loc de capitolul 84.02; destinația sumei și inclusiv suma în sine este identică; de asemenea, 

de la Biroul Tehnic s-a solicitat încă două modificări care implică doar transferul obiectivului 

de investiții – ”Sistem încălzire și  ventilație Muzeu Municipal”- de la capitolul 8.02.71 la 

capitolul 67.02.71 fără a fi modificată suma respectiv redenumirea obiectivului de investiții 

care a fost cuprins la capitolul 67.02.71 –”Gard împrejmuire Casa de Cultură I.Ciordaș” în 

denumirea -Gard împrejmuire Casa de Cultură I.Ciordaș (PT și execuție) – valoarea 

obiectivului rămânând nemodificată;  

 Se solicită părerea consilierilor. 

 Se supune la vot proiectul de hotărâre care se votează cu 8 voturi pentru și 2 abțineri ale 

domnilor consilieri Ispas Dan și Roman Dan, neadoptându-se hotărâre.  

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

extraordinare de îndată şi mulţumeşte tuturor pentru participare. 

  Drept care s-a încheiat prezentul proces-verbal. 

      

       PREŞEDINTE  DE ŞEDINŢĂ                              SECRETAR  GENERAL al UAT     

               FOFIU  NICOLAIE                                       Jr.SCROFAN STELIANA ALINA 

 

 

 

Întocmit 

Fuliaș Monica Daniela  


