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 Încheiat azi,12.08.2019, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local Beliu, 
unde sunt prezenţi 12 consilieri din totalul de 13 în funcție. Absent motivat este d-l 
Ciucur Flore. 
 Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia nr. 127/2019 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 52/2003, referitoare la 
transparenţa decizională. 

Preşedintele de şedinţă în funcție, declară deschise lucrările şedinţei și supune 
la vot ordinea de zi stabilită de primar, se adoptă astfel hotărârea nr.48/2019. 

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. 

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 
 

     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:  am văzut șanțurile care se fac, așa rămân? Nefinisate? 
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 Primar: există locuri unde se fac cu rigole betonate, dar există locuri unde sunt cu 
șanț deschis. Rigole betonate sunt doar acolo unde e strada îngustă. 
 Consilier Mihoc A : se fac și la Tăgădău? 
 Primar: răspunde că da. 
     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 am 
convenit să aprobăm prin hotărâre de consiliu un preț mai bun, dar numai dacă veți 
fi și dumneavoastră de acord. Am aici 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: 
   Consilier Sarkozi: persoanele vârstnice care merg la capelă nu pot coborâ pe 
partea laterală deoarece nu este făcută treaptă și este prea înalt, tersa exterioară ar 
trebui închisă în spate pentru că trage curent și la fel mai trebuie turnată o treaptă și 
la toalete. 
  Consilier Sebastian: d-na Berariu Adriana vrea să știe de ce nu au fost informați 
părinții despre selecția copiilor pentru echipa de fotbal. 
  Consilier Sarkozi: nu a fost nici o selecție, doar am spus unui părinte care m-a 
întrebat , ce acte să îmi aducă pentru înscriere, poate veni oricare copil nu e îngrădit 
sau favorizat vreunul.  
 Consilier Teuca: trebuie curățat șanțul de la Tăgădău dintre Teuca și Donțiu. Trebuie 
curățat dar și consolidat , deoarece în caz de ploaie puternică se surpă. 
 Consilier Sebastian: din discuțiile cu cetățenii, am aflat că mulți sunt nemulțumiți de 
arteziană, trebuie făcut ceva și acolo. 
  Consilier Popoviciu: eu am mai zis de un sistem cu plutitor, și ar trebui găsită o 
soluție și să fie și înălțată să fie accesul mai ușor. 
  Consilier Dragoș: v-aș ruga să aveți în vedere și șanțul (canalul) dintre Cheta și 
Dragoș Teodor. 
   Viceprimar: am vorbit cu Cheta și am zis să punem tuburi, dar a zis că se înfundă 
repede. 
   Mihoc Aurelian: am vorbit despre subiectul Sălăoașa, de trei ani tot vorbim, s-a 
mai făcut ceva? Când se bornează? 



  Primar: noi am făcut demersuri, am trimis cereri de oferte la două firme, dar nu 
am primit nici un răspuns, am montat și camere de supraveghere. Se pare că 
fenomenul este ținut sub control, s-a redus simțitor numărul evenimentelor. 
   Mihoc Aurelian: la Tăgădău, nu funcționează 4 becuri, lângă Bota, lângă Florin 
Coraș, lângă Popovici și lângă Ciucea Ioan) . 
  Consilier Popoviciu: drumurile agricole trebuie făcute. Trebuie să ne mobilizăm, să 
ducem piatră, să facem ceva. 
  Viceprimar: trebuie să mergem cu buldo cu un autogreder să vedem ce putem 
face. Avem în vedere și acest aspect și ne ocupăm cât mai curând și de problema 
aceasta. 
  Consilier Todoca: trebuie dus pământul de la moară, de lângă liceu. 
  Primar: știu, dar nu îl putem duce fără buldo-excavator, și acum este defect. 
         Ne mai fiind alte discuţii, şedinţa se încheie. 

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