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M I N U T A 
 
 Încheiată azi, 30.09.2019, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local Beliu, 
unde sunt prezenţi 13 consilieri locali din totalul de 13 în funcție. În conformitate cu 
prevederile Legii 53/2003 se încheie această minută, care cuprinde subiectele 
dezbătute la ordinea de zi.   
 Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia nr. 76/2019 a primarului com. Beliu. 
 La şedinţă, pe lângă cei 13 consilieri locali, participă d-na Birău Ana-Maria – 
secretarul com. Beliu, primarul comunei, d-l Horhat - Coraș Emanuel, d-na Păiușan 
Mihaiela- consilier juridic,din partea EON Distribuție domnii Stoica și Chirilă. 

Mandatul președintelui de ședință, cel al d-lui consilier Mihoc Aurelian,a încetat și 
se impune alegerea unui alt președinte pt un nou mandat de două luni. 

Este propus pt. președinte de ședință  d-l consilier Mohaci Marcel, se supune la 
vot această propunere, este ales cu unanimitate de voturi ,,pentru,, adică cu 13 voturi, 
și s-a adoptat  HCL 53/2019. 
 Şedinţa este publică, conform Legii 544/2001 şi a Legii 53/2003, referitoare la 
transparenţa decizională. 

Preşedintele de şedinţă ales, declară deschise lucrările şedinţei; se solicită 
prezentarea proceselor verbale ale şedinţelor anterioare, respectiv : ședința ordinară 
din 31 iulie, ședința extraordinară din 12 august și ședința extraordinară din 13 
septembrie 2019. 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.54/2019. 
       D-l Mohaci  dă citire ordinii de zi propusă de către primar , prin dispoziția 
nr.146/2019: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pentru anul 
2019, 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Actului Constitutiv și a 
Statutului Asociației prin Actul Adițional nr. 9/2019, 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea noilor Indicatori Tehnico - economici ai 
obiectivului de  investiții “MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN 
COMUNA BELIU, JUDETUL ARAD”,  

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru   
Reabilitare  și modernizare iluminat stradal în  Comuna Beliu, județul Arad 

5. Diverse. 
Se supune la vot ordinea de zi stabilită cu cele 5 puncte și se adoptă HCL 

nr.55/2019 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 rectificării 
bugetului local pentru anul 2019.  
       Primarul ia cuvântul și explică motivul pentru care a inițiat acest proiect de 
hotărâre, precizând că: se impune rectificarea bugetului local pt anul 2019, pentru 
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motivele pe care le va invoca d-l Milian Radu- contabilul instituției care explic[ punctual 
motivele de rectificare a bugetului. D-na consilier Dragoș Adina adresează întrebări 
contabilului, i se răspunde, iar apoi, ne mai fiind discuții și înscrieri la cuvânt, se 
supune la vot proiectul de hotărâre inițiat de primar și se adoptă astfel HCL nr.56/2019 
cu 13 voturi ,,pentru,, ale celor 13 consilieri locali prezenți din 13 consilieri în funcție. 

    Se trece la discutarea punctului 2 al ordinii de zi, ,,Proiect de hotărâre privind 
aprobarea modificării Actului Constitutiv și a Statutului Asociației prin Actul Adițional nr. 
9/2019.  Primarul, inițiatorul proiectului, ia cuvântul și face următoarele precizări:  
Definiţia aliniatelor (3) și (4) din cuprinsul Capitolul VII  – Organele de conducere, 
administrare şi control, Controlul financiar intern al Asociaţiei  se modifică şi va avea 
următorul conţinut: „Consiliul director este organul executiv de conducere al Asociaţiei, 
format din preşedintele Asociaţiei şi încă 4 (patru) membrii aleși din rândul membrilor 
adunării generale a asociaților, pe o perioada de 4 ani. Componenţa consiliului director 
va asigura cât mai bine reprezentativitatea în cadrul acestui organ a tuturor asociaţilor, 
utilizând principiul reprezentării prin rotaţie. 
   Ne mai fiind discuții și înscrieri la cuvânt, se supune la vot proiectul de hotărâre 
inițiat de primar și se adoptă astfel HCL nr.57/2019 cu 13 voturi ,,pentru,, ale celor 13 
consilieri locali prezenți din 13 consilieri în funcție . 
    Se trece la discutarea punctului 3 al ordinii de zi, ,,Proiect de hotărâre privind 

aprobarea noilor Indicatori Tehnico-economici ai obiectivului de  investiții 
“MODERNIZARE DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA BELIU, JUDETUL ARAD” . 
     Președintele de ședință dă citire proiectului de hotărâre inițiat de primar, după care 
primarul face următoarele precizări:  Ca urmare a notei de constatare nr. 1 din 
05.04.2019 încheiată intre beneficiarul lucrării prin reprezentantul primăriei Comunei 
Beliu pentru aceasta lucrare, dirigintele de șantier, domnul Vlaicu Traian si 
reprezentantul constructorului SC VEGAS CENTER WOOD HOUSE SRL, domnul ing. 
Mureșan Cristian s-a prevăzut:  In urma unei greșeli din ridicarea topografică strada 
din localitatea  Bochia, cu  nr. 2 a fost proiectata pe o lungime de 489 m iar apoi s-a 
constatat ca este necesara prelungirea acesteia cu încă 32.75 m, pentru a putea 
asigura accesul corespunzător si ultimei locuințe. Din memoriul justificativ rezultă că e 
mai lungă strada cu 32,75 m decât s-a proiectat.  
   Ne mai fiind discuții și înscrieri la cuvânt, se supune la vot proiectul de hotărâre 
inițiat de primar și se adoptă astfel HCL nr.58/2019 cu 13 voturi ,,pentru,, ale celor 13 
consilieri locali prezenți din 13 consilieri în funcție. 
     Se trece la discutarea punctului 4 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind 
aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru Reabilitare și modernizare iluminat 
stradal în Comuna Beliu, județul Arad. Se dă citire proiectului de hotărâre și se pentru 
lămuriri se va da cuvântul reprezentanților EON VEST, respectiv d-lor Stoica și Chirilă. 
  Primar: precizez pt început că e vorba despre extindere sistem iluminat public în 
localitățile Vasile Goldiș, Benești, Bochia, Secaci plus extindere rețea Vasile Goldiș până 
la cimitir, aproximativ 250 m pt că vom construi capela mortuară, o să avem extindere 
și pe Beliu pe strada de pe lângă stadion, unde va funcționa un sistem de iluminat 
stradal, dar va fi activat doar când este nevoie, nu se va aprinde singur în baza 
senzorilor ca și pe celelalte străzi ale localității. Acest sistem va fi util mai ales când 
există activități sportive la baza sportivă.  Consilierii Dragoș , Teuca, popoviciu și 
Sarkozi adresează întrebări primarului și reprezentantului EON, li se răspunde, apoi d-l 
Ciucur își exprimă părerea legat de această investiție. 



       Ne mai fiind discuții și înscrieri la cuvânt, se supune la vot proiectul de hotărâre 
inițiat de primar și se adoptă astfel HCL nr.59/2019 cu 10 voturi ,,pentru,,  și 3 abțineri 
(Popoviciu Pavel, Dragoș Adina și Mihoc Aurelian) ale celor 13 consilieri locali prezenți 
din 13 consilieri în funcție. 
      
 DIVERSE: 
     Consiler Sarkozi: solicită inițierea unui proiect pentru spații verzi la școală și la 
grădiniță și își exprimă nemulțumirea pt faptul că se rămâne doar la faza de discuții cu 
ce se solicită și nu se mai știe ce se întâmplă, nu mai spune nimeni nimic.  
  Consilier Todoca : solicită a se avea în vedere să se monteze un coș de gunoi la 
capelă, la ieșire din capelă nu este nici unul,  și drumul de la stația de epurare, cei de 
la electrica, când au făcut lucrările, l-au distrus, întreabă și ce se va întâmpla cu 
canalizarea, dacă va fi funcțională? 
         Ne mai fiind alte discuţii, şedinţa se încheie. 

 
 

ÎNTOCMIT 
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