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M I N U T A 
 
 Încheiată azi, 31.07.2019, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local Beliu, 
unde sunt prezenţi 12 consilieri locali din totalul de 13 în funcție, absentează motivan 
d-na Dragoș Adina. În conformitate cu prevederile Legii 52/2003 se încheie această 
minută, care cuprinde subiectele dezbătute la ordinea de zi.   
 Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia nr. 113/2019 a primarului com. Beliu. 
 La şedinţă, pe lângă cei 12 consilieri locali, participă d-na Birău Ana-Maria – 
secretarul com. Beliu, primarul comunei, d-l Horhat - Coraș Emanuel, d-na Păiușan 
Mihaiela. 

Mandatul președintelui de ședință (d-l Mihoc Ioan) a încetat și este ales pentru 
un nou mandat de două luni d-l Mihoc Aurelian Dan,  prin HCL nr.42/2019 . 
 Şedinţa este publică, conform Legii 544/2001 şi a Legii 52/2003, referitoare la 
transparenţa decizională. 

Preşedintele de şedinţă în funcție, declară deschise lucrările şedinţei; se solicită 
prezentarea proceselor verbale ale şedinţelor anterioare. Acestea sunt prezentate de 
către d-na secretar, fiind aprobate cu unanimitate de voturi ,,pentru,, în forma 
prezentată, fără alte modificări, se adoptă astfel hotărârea nr.43/2019. 
       D-l Mihoc dă citire ordinii de zi propusă de către primar , prin dispoziția 
nr.113/2019 care este următoarea: 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea înlocuirii unor sintagme în cadrul 
Regulamentului de organizare și funcționare a ACS Beliu. 

2. Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea situației bunurilor 
recepționate de SC Compania de apă Arad la 31.12.2018. 

3. Proiect de hotărâre privind angajarea și împuternicirea  cabinetului de 
avocatură ,,Gazdovici,,  pentru reprezentare în instanță  în Dosar 
673/246/2019 

4. Diverse. 
 

Se supune la vot ordinea de zi stabilită cu cele 4 puncte și se adoptă HCL 
nr.44/2019 privind aprobarea ordinii de zi pentru ședința ordinară de azi.    

   Președintele de ședință anunță luarea în discuție a punctelor de pe ordinea de 
zi, și se începe cu primul punct, respectiv:  Proiect de hotărâre privind aprobarea 
înlocuirii unor sintagme în cadrul Regulamentului de organizare și funcționare a ACS 
Beliu. Primarul ia cuvântul și explică motivul pentru care a inițiat acest proiect de 
hotărâre, precizând că: se impune modificarea regulamentului clubului sportiv, 
deoarece sunt anumite sintagme care trebuie modificate, conform recomandărilor 
Ministerului Tineretului și Sportului prin adresa 6787/12.06.2019. Modificările au în 
vedere sigla, culorile, drepturile și obligațiile membrilor consiliului de administrație, 
recompense și sancțiuni. După ce se vor aproba modificările, regulamentul va fi trimis 
din nou la minister. 
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     Ne mai fiind discuții și înscrieri la cuvânt, se supune la vot proiectul de hotărâre 
inițiat de primar și se adoptă astfel HCL nr.45 /2019 cu 12 voturi ,,pentru,, ale celor 12 
consilieri locali prezenți din 13 consilieri în funcție. 

    Se trece la discutarea punctului 2 al ordinii de zi, ,,Proiect de hotărâre privind 
însușirea și aprobarea situației bunurilor recepționate de SC Compania de apă Arad la 
31.12.2018.  Primarul, inițiatorul proiectului, ia cuvântul și face următoarele precizări: 
urmare a solicitării Companiei de apă și a CJA, privind însușirea și aprobarea situației 
bunurilor recepționate și înregistrate în contabilitatea Companiei de Apă Arad la 
31.12.2018, declararea lor de interes public local și darea lor în concesiune la SC  
C.A.A. SA  în Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu 
Apă și de Canalizare nr. 648/30.12.2009, potrivit documentației anexate care va face 
parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează: - Centralizatorul intrărilor 
de bunuri pe raza localității Beliu, înregistrate în anul 2018, în valoare de 9.100,00 lei 
,Tabele cuprinzând recepțiile de branșamente de apă înregistrate în evidențele 
Companiei de Apă Arad, pe raza localității Beliu, înregistrate în anul 2018, în valoare 
totală de 7.020,00 lei și contoare aferente în valoare de 2.080,00 lei și actele de 
donație a branșamentelor de apă înregistrate în evidențele Companiei de Apă Arad. 
   Ne mai fiind discuții și înscrieri la cuvânt, se supune la vot proiectul de hotărâre 
inițiat de primar și se adoptă astfel HCL nr.46 /2019 cu 12 voturi ,,pentru,, ale celor 12 
consilieri locali prezenți din 13 consilieri în funcție și apoi și HCL nr.34/2019, tot cu cu 
12 voturi ,,pentru,, ale celor 12 consilieri locali prezenți din 13 consilieri în funcție. 
    Se trece la discutarea punctului 3 al ordinii de zi, ,,Proiect de hotărâre privind 
angajarea și împuternicirea  cabinetului de avocatură ,,Gazdovici,,  pentru reprezentare 
în instanță  în Dosar 673/246/2019. 
     Președintele de ședință dă citire proiectului de hotărâre inițiat de primar, după care 
d-na jurist face unele precizări.  
     Se trece la discutarea punctului 4 al ordinii de zi,  DIVERSE: 
   D-l primar prezintă cererea d-lui Pintea Cătălin prin care acesta solicită închirierea 
unui spațiu pentru o spălătorie auto care să funcționeze nonstop. 
   D-l primar aduce în atenția consilierilor evenimentul ce va avea loc în 11 august ,, 
Praznicul de pită nouă,,. Prezintă informații despre programul artistic, ansambluri 
folclorice invitate, soliști invitați și lansează tuturor consilierilor locali invitația de a 
participa la acest eveniment. La primărie, oficialitățile se vor aduna la ora 10, apoi 
alaiul (parada porturilor populare) se va deplasa pe jos până la locația unde se va 
desfășura evenimentul. 
  Consilierii aduc în atenția consiliului local probleme curente legat de poduri, șanțuri, 
drumuri agricole, piață, câini comunitari, disfuncționalități ale iluminatului stradal, 
gunoaiele care se aruncă în locuri nepermise, imobile în stare avansată de degradare 
pt care se vor înștiința proprietarii pt a lua măsuri, disfuncționalități la capelă, etc. 
         Ne mai fiind alte discuţii, şedinţa se încheie. 
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