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M I N U T A 
 
 Încheiată azi, 12.08.2019, cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local 
Beliu, unde sunt prezenţi 12 consilieri locali din totalul de 13 în funcție, absentează 
motivat d-l Ciucur Flore. 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. 127/2019 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. 

Președinte de ședință este d-l Mihoc Aurelian Dan, ales 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;  
Înainte de începerea ședinței, d-na consilier Dragoș Adina, anunță că nu votează 

și nu ia cuvântul pentru punctul 2 care are legătură cu Ocolul Silvic unde doamna 
lucrează. 
        D-l Mihoc dă citire ordinii de zi propusă de către primar , prin dispoziția 
nr.127/2019 care este următoarea: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea noilor indicatori tehnico-economici 
pentru investiția “MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA 
BELIU, JUDETUL ARAD”, 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii la licitație și a prețului de 
pornire pentru masa lemnoasă pe picior pentru partizile 330 și 640 din fondul 
forestier proprietate publică a Comunei Beliu. 

3. Diverse 
Se supune la vot ordinea de zi stabilită cu cele 4 puncte și se adoptă HCL 

nr.48/2019 privind aprobarea ordinii de zi pentru ședința extraordinară 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 noilor 
indicatori tehnico-economici pentru investiția “MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES 
LOCAL IN COMUNA BELIU, JUDETUL ARAD”. Primarul ia cuvântul și face următoarele 
precizări: datorită modificărilor legislative aduse prin OUG 113/2018, prin care s-a 
majorat salariul minim pe economie în sectorul construcții, și astfel contractul de 
prestări servicii nu suportă modificări, decât în ce privește manopera. Noi când am 
semnat contractul am avut în vedere valorile licitate, acelea nu s-au schimbat, doar 
manopera a suferit modificări. Primarul mai precizează că cei care au făcut lucrarea au 
dus și piatră la cimitir și la Mocirla. 
 Consilier Teuca:  cere lămuriri despre șanțuri 
 Primar: dă lămuriri. 
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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.49 /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 
aprobarea scoaterii la licitație și a prețului de pornire pentru masa lemnoasă pe picior 
pentru partizile 330 și 640 din fondul forestier proprietate publică a Comunei Beliu. 

Primarul comunei ia cuvântul, și explică: este vorba despre două partizi, una la 
Gheleșel, cealaltă la Barna. În total ele sunt de fapt 10 partizi scoase la licitație pt 
întreg ocolul silvic, dar pentru celelalte UAT-uri, reprezentanții din consiliul de 
administrație au fost de acord cu prețurile propuse. Mie mi s-au părut prea mici, 
respectiv prețul pe picior la o partidă 170 lei la cealaltă 175 lei. De aceea s-a convenit 
să aprobe consiliul local un preț . Există variantele propuse de regie, dar am făcut și eu 
niște calcule și mi-a ieșit 220/mc la o partidă și 250 lei/mc la cealaltă partidă.   
   Ne mai fiind discuții și înscrieri la cuvânt, se supune la vot proiectul de hotărâre 
inițiat de primar și se adoptă astfel HCL nr.50 /2019 cu 11 voturi ,,pentru,, ale celor 12 
consilieri locali prezenți din 13 consilieri în funcție , un consilier nu votează.(d-na 
Dragoș Adina). 
        Se trece la discutarea punctului 3 al ordinii de zi,  DIVERSE: 

Consilierii locali Sarkozi, Sebastian, Mihoc Aurelian, Teuca Lucian adresează 
întrebări și aduc în discuție probleme curente care le-au fost aduse în atenție de 
cetățeni ai comunei. D-l primar și d-l viceprimar au luat cunoștință despre acestea și 
precizează că unele sunt deja în curs de rezolvare. 
        Ne mai fiind alte discuţii, şedinţa se încheie. 
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