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 Încheiat azi, 31.07.2019, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local Beliu, 
unde sunt prezenţi 12 consilieri din totalul de 13 în funcție. 
 Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia nr. 113/2019 a primarului comunei 
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- consilier juridic, 

Președintele de ședință este în continuare d-l consilier Mihoc Aurelian, al cărui 
mandat a început odată cu ședința din luna iulie, când a fost ales prin HCL 42/2019. 
 Şedinţa este publică, conform Legii 544/2001 şi a Legii 53/2003, referitoare la 
transparenţa decizională. 

Preşedintele de şedinţă în funcție, declară deschise lucrările şedinţei; se solicită 
prezentarea proceselor verbale ale şedinţei 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/  

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. Cu ocazia solicitării 
înscrierii clubului în registrul cluburilor sportive s-a constatat că regulamentul nu 
corespunde întocmai cu prevederile legale în vigoare. 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 următoarele 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. Ar vrea ca spațiul 
să fie amplasat în localitate nu în afară, ar prefera undeva în zona dintre moară și 
sala de sport dacă ar fi posibil. Consilierii sunt deschiși acestei idei, drept pentru 
care d-l primar afirmă că se vor face demersurile ce se impun în acest sens. 
   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. 
  Consilier Teuca : întreabă despre podul pentru Tăgădău și puntea pentru Secaci. 
  Viceprimar: lemnul deja este în lucru, ne ocupăm și de asta. 
  Consilier Ciucur: trebuie văzut ce e și cu fundația de la podul de la pălincărie de la 
Tăgădău , că este veche și șubredă. 



   Consilier Sarkozi: eu am mai adus în discuție unele dintre aceste probleme și 
doresc să revin în atenția dumneavoastră cu discutarea lor : spațiul verde de lângă 
farmacia veterinară care trebuie curățat, eventual erbicidat, cântarul de la  
Piață, mormanul de pământ de după Dealul Viilor care trebuie împrăștiat, stâlpii de 
pe podul din centru cu iluminatul stradal, parapeții de la acest pod, colțul de la 
aprozar de lângă vale. O altă problemă este cea cu aruncatul gunoaielor peste tot, 
ar trebui aplicate amenzi și astfel ar avea putere de exemplu. Nu mi se pare corect 
ca muncitorii de la primărie să adune gunoaiele din localitate, ar trebui fiecare să 
aibă simțul civic și să nu le mai arunce aiurea. Cât timp adună gunoaie, băieții noștii 
ar putea face alte activități mai importante. Trebuie reparate fundurile la coșurile de 
gunoi din centrul localității Beliu. O altă problemă este aceea a câinilor comunitari, 
am mai discutat, dar trebuie luate măsuri, sunt persoane care le dau mâncare, și în 
felul acesta nu mai scăpăm de ei. Cimitirul e foarte frumos aranjat și vă felicit, așa 
curat și aranjat nu a fost niciodată, dar ce aș dori să vă rog, e să faceți ceva cu 
clădirea aceea dărăpănată în care e căruța mortuară. Aceea nu își mai are rostul 
acolo, ar trebui demolată și curățat locul respectiv. De asemenea, aș vrea să aduc în 
atenția dumneavoastră și aleea dinspre cimitirul baptist, ar trebui pus iluminat și aici. 
La grădiniță se auto demolează clădirea veche ce era folosită pe post de magazie, 
trebuie făcut ceva cu ea să nu cadă pe cineva. La liceu, sunt țigle sparte care ar 
trebui duse în gropile din pustă. 
Consilier Todoca: trebuie făcut ceva ți cu dulăul din Pustă. 
Viceprimar: avem în vedere asta deja. 
Consilier Popviciu: eu am mai spus și în alte ședințe, ar trebui chemați toți deținătorii 
de tractoare și să facem o acțiune comună pentru a repara drumurile agricole. 
  Consilier Sebastian: d-le primar, aș vrea să știu dacă am primit bani de la Consiliul 
Județean sau nu, că tot aud discuții că nu am primit nici un leu. 
 Primar : da, am cerut 1.790.000 lei și am primit 200.000 lei, deci nici o zecime din 
cât am cerut. 
 Vice: ce să mai zic, și pentru poduri și drum am făcut nu știu câte adrese și nu am 
primit nici un răspuns. 
 Mihoc Aurelian: eu nu cred că președintele știe despre solicitările noastre. 
 Secretar: eu nu i le-am trimis personal președintelui, dar eu cred că nici pierdute nu 
sunt. 
 Primar: eu aș vrea să extind sistemul de supraveghere, pentru că încă mai avem 
sectoare neacoperite. 
  Se mai discută despre imobile situate în zona centrală a localității Beliu, dar care 
sunt într-un grad avansat de uzură și total neîngrijite. Se stabilește că vor fi trimise 
adrese proprietarilor și li se va solicita să ia măsurile ce se impun, e vorba despre 
casa de la colț de la Vălău, aparținând d-lui Bulzan, apoi cea care a aparținut lui 
Călina Gheorghe, și terenul familiei Cameniță.  
         Ne mai fiind alte discuţii, şedinţa se încheie. 

 
      Preşedinte de şedinţă         Contrasemnează 
      MIHOC AURELIAN- DAN                             SECRETAR  
                        BIRĂU ANA-MARIA 
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