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M I N U T A 
 
 Încheiată azi, 04.12.2019, cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local 
Beliu, unde sunt prezenţi 11 consilieri locali din totalul de 13 în funcție, absentează 
motivat Teuca Ilie Lucian și Popoviciu Pavel. În conformitate cu prevederile Legii 
52/2003 se încheie această minută, care cuprinde subiectele dezbătute la ordinea de 
zi.   
 Prin dispoziţia nr. 199/2019 a primarului comunei Beliu, în temeiul art. 134, al.1, 
lit a din OUG  57/2019 –Cod administrativ, s-a convocat de îndată Consiliul Local Beliu, 
în şedinţă extraordinară de lucru. 
 La şedinţă, pe lângă cei 11 consilieri locali, participă primarul comunei, d-l Horhat 
- Coraș Emanuel, d-na Birău Ana-Maria – secretarul com. Beliu,  

Președinte de ședință este d-Todoca Nicolae, ales prin HCL nr.64p/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;  
        D-l Todoca dă citire ordinii de zi propusă de către primar , prin dispoziția 
nr.199/2019 care este următoarea: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii la licitație  și a prețului de 
pornire pentru masa lemnoasă pe picior, din producția anului 2020 pentru 
partizile 765 și 790 din fondul forestier proprietate publică a Comunei Beliu.         

 Președintele de ședință anunță că este necesar a se suplimenta ordinea de zi cu 
un nou proiect de hotărâre  privind acordarea unui mandat  reprezentantului Comunei 
Beliu  în Adunarea Generală a Asociaților pentru modificarea Actului Constitutiv și a 
Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad. 

  Preşedintele de şedinţă în funcție, supune la vot ordinea de zi stabilită de 
primar, împreună cu punctul suplimentar,  se adoptă astfel hotărârea nr. 72/2019. 
Cei 11 consilieri locali prezenți, votează toți ,, pentru ,, . 
          Înainte de începerea discuțiilor, d-na consilier Dragoș, anunță că la pct. 1, nu 
votează și nici nu ia cuvântul legat de subiectul discutat, datorită calității sale de 
salariat al Ocolului Silvic Dumbrava. 

  Încep discuțiile referitoare la proiectele de pe ordinea de zi.  
          Primarul ia cuvântul și face următoarele precizări: este necesară adoptarea unei 
HCL prin care consiliul local să își exprime intenția de aprobare a scoaterii la licitație  și 
a prețului de pornire pentru masa lemnoasă pe picior, din producția anului 2020 
pentru partizile 765 și 790 din fondul forestier proprietate publică a Comunei Beliu.   
Inițial, prețurile au fost stabilite de către ocolul silvic, dar mie mi s-au părut mici, e 
vorba de partida 765 care are pt vânzare 437 mc, esențe : fag, cer, stejar, carpen. 
Prețul stabilit de ocolul silvic este de 221 lei/mc, preț de pornire, iar eu m-am gândit să 
pornim de la 299 lei/mc pt această partidă. Per total avem în plus 50-60 mii lei, dacă 
reușim să vindem lemnul în aceste condiții.  După cum am gândit eu prețurile, teoretic 
ar trebui să avem în plus pt ambele partizi aproximativ 100.000 lei.     Exploatarea se 
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va face anul viitor. În aceste cazuri vorbim de câștig curat, care nu implică nici o 
cheltuială. 
  Consilier Ciucur: eu zic că suntem în avantaj și o să vindem.  
   Ne mai fiind discuții și înscrieri la cuvânt, se supune la vot proiectul de hotărâre 
inițiat de primar și se adoptă astfel HCL nr. 73 /2019 cu 10 voturi ,,pentru,, ale celor 
11 consilieri locali prezenți din 13 consilieri în funcție. D-na Consilier Dragoș nu 
votează. 

   Se trece la discutarea pct 2 al ordinii de zi,  proiect de hotărâre  privind 
acordarea unui mandat  reprezentantului Comunei Beliu în Adunarea Generală a 
Asociaților pentru modificarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad. 
    Primarul ia cuvântul și precizează că trebuie aprobată aderarea comunelor Craiva, 
Mișca, Moneasa, Petriș, Șicula, Șofronea, Târnova, Ususău și Vladimirescu la Asociația 
de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad. 
   Noi am mai discutat pe acest subiect și la ședințele anterioare. Așa cum poate știți, 
am fost foarte puțin afectați de aceste modificări, ne-a afectat ruta Craiva, pt cetățenii 
care circulă de la Vasile Goldiș spre Ineu . O să vedem cum funcționează ADI-ul și ce 
costuri vor fi. Trebuie văzut câți copii navetiști avem, iar dacă nu va fi rentabil 
încercăm să găsim alte soluții, și putem ieși din ADI oricând. Factura pt această lună 
este de aproximativ 15.000-20.000 lei. 
  Consilier Sarkozi: până acum studenții de exemplu, aveau gratuitate pe orice rută, de 
acum înainte vor avea doar înspre școală și înapoi. Aici, o să vedeți, vor fi afectate și 
unitățile de învățământ și rentabilitatea lor.  Consilier Dragoș întreabă cum plătește 
elevul abonamentul. Primarul răspunde că nu mai plătește nimic, va fi gratuit, dar va 
trebui să prezinte carnetul de elev vizat la zi. 
       Ne mai fiind discuții și înscrieri la cuvânt, se supune la vot proiectul de hotărâre 
inițiat de primar și se adoptă astfel HCL nr. 74 /2019 cu 11 voturi ,,pentru,, ale celor 
11 consilieri locali prezenți din 13 consilieri în funcție.  
     Diverse: d-l consilier Ciucur întreabă dacă mai sunt lemne de foc de vânzare, 
primarul răspunde că mai sunt, dar puține. 
        Consilier Sarkozi aduce la cunoștința consiliului local că a participat la ședința 
Consiliului de Administrație al Liceului și a constat că acolo sunt probleme grave legat 
de lipsa de respect a cadrelor didactice față de conducere, a profesorilor între ei și apoi 
și a elevilor față de profesori. 
 
        Ne mai fiind alte discuţii, şedinţa se încheie. 
 
 

ÎNTOCMIT 
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