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PROCES-VERBAL 
 
 Încheiat azi, 30.09.2019, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local Beliu, 
unde sunt prezenţi 13 consilieri din totalul de 13 în funcție. 
 Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia nr. 146/2019 a primarului Comunei 
Beliu. 
 La şedinţă, pe lângă cei 13 consilieri locali, participă d-na Birău Ana-Maria – 
secretarul Comunei 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.  
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       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 
motivele pe care le va invoca d-l Milian Radu- contabilul instituției. 
  Milian: rectificăm bugetul aslfel : la Capitol 51.02 – Administraţie publică, Paragraf 
51.02.01.03- Autorităţi executive, TITLUL II Bunuri şi servicii, articol 20.01.04 avem 
creștere de 5.000 lei. La TITLUL X Proiecte FEN 2014-2020, articol 58.04 FEADR e 
creștere de 30.000 lei (cheltuieli eligibile after-school + 10.000 lei, cheltuieli 
neeligibile after-school + 20.000 lei).  Deci în total creştere-diminuare cheltuieli cu  
35.0 lei. Capitol 68.02 – Asigurări şi asistenţă socială, Paragraf 68.02.05.02 - 
Asistenţă socială în caz de invaliditate, TITLUL IX Asistenţă socială, articol 57.02, - 
15.000 lei, TOTAL creştere-diminuare cheltuieli + 15.000 lei. 
La Capitolul 70.02 – Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică, Paragraf 70.02.50- Alte 
servicii în domeniul locuinţei, serviciilor şi dezvoltării publică, TITLUL X Proiecte FEN 
2014-2020, articol 58.04 FEADR, creștere de 150.000 lei, respectiv (cheltuieli eligibile 
canalizare + 100.000 lei și cheltuieli neeligibile canalizare + 50.000 lei). TOTAL 
creştere-diminuare cheltuieli  cu 150.000 lei. 
   Pt proiectul de la 322, mai avem de plată 600.000 lei la canalizare. Excedentul este 
consumat deja, o să mai primim sume când o să depunem următoarea cerere de 
plată.  
  Consilier Dragoș Adina: ce reprezintă cheltuieli plată AFTER SCHOOL ? 
  Milian: e pentru dotări la After School, este vorba de ușile anti foc și geamurile anti 
incendiu, în sumă de aproximativ 15.000 lei.  În proiect nu erau prinse, deoarece la 
momentul proiectului normele legale în vigoare nu prevedeau astfel de cerințe. Fără 
adaptarea acestora la aceste cerințe, nu primim avizul de la pompieri. 
     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. 
Componența consiliului director va fi cea stabilită prin hotărârea adunării generale a 
asociaților, adoptată în acest sens. ” Celelalte  prevederi ale Actului Constitutiv rămân 
nemodificate. 
   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. În acest sens se va emite NCS care 
v-a fi suportata din diverse si neprevăzute.  Valoarea totală a investiției rămâne cea 
licitată,nu se mai modifică, diferența va fi că la recepția lucrării vom avea 1802 m în 
loc de 1770 cât s-a licitat. 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.  
   Detalii tehnice despre aceste investiții vor f i furnizate de către d-l Stoica. Acesta 
precizează: sistemul despre care discutăm este nou în România, am și avut în județul 
Arad un proiect pilot, mai precis la Frumușeni. Au fost făcute testări și am văzut cu 
cât se diminuează factura. Sistemul acesta pleacă în primul rând de la energia verde, 
este fără emisii de CO2. Trebuie să ajungem să înțelegem că așa vor evolua lucrurile, 
tehnologia avansează, aici discutăm despre un micro calculator nu despre un simplu 
bec, se va observa atât o reducere la factură plus că sunt prevăzute cu senzori de 
mișcare, deci ele nu rămân aprinse pe toată durata nopții, ele se vor aprinde doar 
când senzorii cu care sunt prevăzute detectează mișcare, după care se sting. 
  Sistemul este gândit și în scop de prevenție , fiind prevăzut cu camere de 
supraveghere. Camerele se rotesc 360 grade, nu folosesc conexiune la internet, ele 
captează imagini și le stochează până la 7 zile, apoi ele pot fi descărcate wireles. O 
altă economie este din factură, s-a făcut un calcul estimativ, în al 6-lea an, deja 
investiția este amortizată complet. În acest moment, factura va fi de 7000 lei /lună și 
numai din facturi se va reduce la 4000 lei. Proiectele sunt abgradabile, există primării 
unde au ajuns să fie independenți energetic, au panouri fotovoltaice, chiar și pt 
sediile administrative ale primăriilor. Termenul de prosumer este de furnizor de 



energie, energia produsă intră în sistemul național, iar la 3 luni, nu mai primești 
factură, primești bani, un sfert din valoare. 
   Despre stadion, nu vorbim de nocturnă, ci pe străzile lăturalnice vor fi lămpi, 
acestea vor fi activate de întrerupătoare, nu vor fi pornite decât când există activități 
sportive, ele dau o luminozitate foarte mare, și vor exista proiectoare. Nu vor fi 
montați stâlpi, totul va fi subteran. O astfel de lucrare durează aproximativ 8 ore, deci 
vă puteți da seama de impactul minor asupra infrastructurii, nu se sparge nimic, nu 
vorbim de șantier. O localitate este rezolvată într-o zi. Problemele specifice care există 
sunt : există foarte multe puncte unde se pierde energie . De exemplu, peste zi 
iluminatul stradal nu funcționează, dar dacă verificați contoarele,veți observa că ele 
se învârt, ceea ce înseamnă că sistemul cu alimentare nu este ok. Sistemul nu se 
schimbă contracost, garanția lucrării este de 5 ani, pt. orice înlocuire curge un nou 
termen de 5 ani. Financiar vorbind, nu va fi impactat anul 2019, prima cheltuială va fi 
din bugetul pt anul viitor. Din punct de vedere juridic, în contract exist o anexă în care 
se prevede că odată cu recepția lucrării toate instalațiile rămân ale beneficiarului. Tot 
financiar vorbind, nu avem nevoie de garanții în bani, nu se plătește avans, anul viitor 
se va face eșalonarea pe 4 ani, dacă se dorește, la final de an dacă rămân bani se 
poate plăti în avans și se face o reeșalonare a plăților, sau dacă nu vor fi bani se 
poate solicita o amânare. 
   Consilier Dragoș: care este costul total? 
   Primar: 92.000 Eu , fără TVA. 
   Stoica: putem întinde pe mai mulți ani, valoarea dobânzii e de 6,8 %  pe valoarea 
totală a lucrării dacă ne întindem pe mai mult timp și ieșim din garanție. 
   Stoica : certificatele de urbanism trebuie date de primăriei, restul obținem noi, 
avizele și toate celelalte se includ în documentație. 
   Teuca : să se aibă în vedere și la Beliu, la ieșire , la intersecție, proiectoare de 40-
50 W, la cămin și în parcul de copii. 
    Stoica: pot fi rezolvate orice solicitări în plus. (Se dă exemplu de la primăria 
Zăbrani)… 
   Dragoș A:acum avem factura 9000 lei/lună, dacă semnăm contractul o să avem 
13000 pe lună, eu zic că este foarte mult. 
   Primar: noi plătim în 4 ani mai mult, dar în 6 ani se amortizează toată investiția. 
   Stoica:unde nu există rețea extindem, unde sunt necesare modificări, modificăm, 
deci ne adaptăm la cerințele dumneavoastră. E adevărat e o investiție mare dar este 
de viitor. 
  Dragoș: dar nu se va face licitație?  
  Stoica: se vor urma procedurile legale, dar să știți că în acest moment, în România 
nu există o altă firmă de acest gen, dacă o să fie concurență, poate fi doar din 
străinătate. 
   Sarkozi: prețul e stabilit ratele vor fi în funcție de cursul EU ? 
   Stoica: Nu. Prețul va fi fix. (Ex. la  Arad lucrarea a fost de 30.000.000 eu, cu 
dobânzi de 18%, la București , la voluntari a fost 820.000 eu. 
  Primar: înțeleg că o să fie luminozitate puternică și se vor aprinde doar când sunt 
evenimente pe stadion, vor fi activate cu întrerupător. 
 Popoviciu: pentru mine, prioritar ar fi centrul comunei, ar trebui să recurgem la un 
sistem subteran. Stoica: CL va trebui să aprobe ca la Timișoara să se dea jos stâlpii și 



toată structura să fie subterană, dar, există și un neajuns, vor fi câteva zile în care nu 
va fi curent, cablu, internet, telefoane, poate chiar o săptămână, populația trebuie 
pregătită pentru aceste neajunsuri.  
 Popoviciu: asta e dezvoltarea durabilă, trebuie să ne-o asumăm, că în viitor tot acolo 
o să ajungem. 
 Primar: noi intenționăm să scăpăm de stâlpii de pe centru și să avem sistem 
subteran. Am discutat deja la Enel. 
  Stoica : noi vă putem ajuta și în acest sens, deoarece avem parteneriat și cu Enel. Și 
vă mai pot spune că în curând Enel va face parte din EON. Deja se fac demersuri în 
acest sens. Noi intenționăm să facem o investiție de durată, și de calitate, stâlpii nu 
vor mai fi de beton, vor fi stâlpi cromați, dar din păcate cea mai mare cheltuială e cu 
costurile e cu cheltuielile de personal, dar ne mai având mentenanță și cheltuielile de 
personal vor fi mai mică. Se va elimina forța de muncă, ori aceasta este cea mai 
mare cheltuială pentru o companie. 
 Primar: e adevărat că în acest moment nu suntem performanți la fotbal, dar avem 
generații de copiii buni, acum încep antrenamentele, și am înțeles că sunt speranțe… 
  Popoviciu: așteptăm rezultate măcar pe măsura investițiilor făcute…. 
  Primar: niciodată o astfel de investiție nu garantează rezultate și performanță, și mai 
ales nu imediat, ca joc se observă o creștere a echipei, și eu zic că suntem pe un 
trend ascendent. 
  Consilier Sarkozi: am avut copii buni, valoroși, dar ne având unde să facă fotbal, au 
mers la Ineu, fac performanță, sunt foarte buni, dar i-am pierdut, nu ii mai putem lua 
înapoi. Acum am ajuns să mergem din casă în casă să adunăm copii din generația 
2007. Avem deja 3 categorii de vârste, dintre cei care au plecat, sunt copii buni, și o 
să mai auzim de ei, deja unul joacă în Liga a IV-a la juniori, eu zic invers, că la o 
astfel de investiție, suntem obligați să facem performanță. 
 Ciucur: referitor la subiectul în discuție, da e o investiție mare, dar dacă se 
amortizează în timp, eu zic că merită să o facem. 
  Primar: e clar că ne-am raportat la bugetul nostru, dar fiind plata eșalonată pe 4 ani 
nu e o investiție așa mare. Acum știm că cetățeanul așteaptă de la noi condiții de trai 
cât mai bune și suntem obligați să le asigurăm, acum dacă nu funcționează o lampă, 
imediat suntem sunați și anunțați, oamenii au așteptări de la noi și e normal să fie 
așa. 
  Când avem parteneriat cu un UAT, venim și noi în sprijinul lor cu tot felul de 
ajutoare. De exemplu la Frumușeni am dat 5000 Eu, premiu la școală și i-am dotat cu 
o centrală pe lemne gratuit, cu instalație completă cu tot ce a presupus să 
funcționeze. 
       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: vă rog să aveți în vedere un proiect pentru spații verzi la școală 
și la grădiniță. 



    Primar: am și avut o discuție în acest sens la Inspectoratul Școlar Județean , există 
proiecte ce pot fi făcute în acest sens, ni s-a recomandat un consultant și o să 
continuăm demersurile. 
  Consilier Sarkozi: stimați colegi, d-le vice primar, d-le primar eu observ că noi 
rămânem doar la faza de discuții cu ce solicităm și nu mai știm ce se întâmplă, nu ne 
mai spune nimeni nimic. Colegul Mihoc Aurelian a adus în discuție problema becurilor 
din Tăgădău, nu mai știm nimic… 
   Consilier Mihoc: au fost rezolvate. 
   Consilier Sarkozi: am vorbit și despre tomberoane, mai precis despre coșurile de 
gunoi din centrul comunei, toate sunt distruse, nu mai au fund. Trebuie făcut ceva cu 
ele. Am mai discutat despre asta, și am mai spus, și mă repet, nu mi se pare normal 
ca salariații primăriei să facă curățenie în fața magazinelor și să ridice gunoiul de 
acolo, fiecare e obligat să păstreze curățenia în fața magazinului pe care îl are. Și iar 
fac referire la farmacia veterinară, dacă nu știu și nu fac din proprie inițiativă, trebuie 
înștiințați să își curețe buruienile și să adune gunoaiele din fața farmaciei. 
  Primar: noi nu putem renunța la aceste coșuri în totalitate și noi am vrut să le 
desființăm, dar va trebui doar să reducem numărul lor. 
  Consilier Todoca : eu v-aș ruga să aveți în vedere să puneți un coș de gunoi la 
capelă, la ieșire din capelă nu este nici unul. Ar fi potrivit unul metalic și pt fumători. 
De asemenea , vă rog să aveți în vedere și drumul de la stația de epurare, cei de la 
electrica, când au făcut lucrările, l-au distrus. Deja 40% e distrus. 
 Primar: cei de la electrica vor remedia ce au stricat. 
 Todoca : ce se va întâmpla cu canalizarea, va fi funcțională? 
   Primar: trebuie făcute racordurile, anul viitor, măcar instituțiile și câteva gospodării 
pe centru, obligatoriu trebuie făcute.  
 
         Ne mai fiind alte discuţii, şedinţa se încheie. 

 
      Preşedinte de şedinţă           Contrasemnează 
          MOHACI MARCEL                               SECRETAR  
                        BIRĂU ANA-MARIA 
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