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M I N U T A 
 
 Încheiată azi, 11.12.2019, cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local 
Beliu, unde sunt prezenţi 12 consilieri locali din totalul de 13 în funcție, absentează 
motivat d-l Mihoc Aurelian. În conformitate cu prevederile Legii 52/2003 se încheie 
această minută, care cuprinde subiectele dezbătute la ordinea de zi.   
 Prin dispoziţia nr. 201/2019 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 12 consilieri locali, participă primarul comunei, d-l Horhat 
- Coraș Emanuel, d-na Birău Ana-Maria – secretarul com. Beliu,  

Președinte de ședință este d-l Todoca Nicolae, ales prin HCL nr.64/2019 . 
 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 dă citire 
ordinii de zi propusă de către primar prin dispoziția nr.201/2019 care este următoarea: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui mandat special 
reprezentantului Comunei Beliu în Adunarea Generală a Asociaţilor Asociației 
de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad în vederea aprobării 
modificării Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de transport public 
local nr. 750/03.12.2019 – Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei speciale de salubrizare pentru 
sancționarea utilizatorilor care refuză încheierea contractelor de prestări 
servicii cu operatorul SC ACTIV SALUBRITATE SA pt anul 2020. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adițional la Actul Constitutiv, 
Actul Constitutiv revizuit, Actul Adițional la Statut și Statutul revizuit al 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Sistem Integrat de Gestionare a 
Deşeurilor Judeţul Arad. 

 Preşedintele de şedinţă în funcție, supune la vot ordinea de zi stabilită de primar, 
împreună cu punctul suplimentar,  se adoptă astfel hotărârea nr. 75/2019. Cei 12 
consilieri locali prezenți, votează toți ,, pentru ,, . 
          Înainte de începerea discuțiilor, d-l consilier Mohaci Marcel, anunță că la pct. 2, 
nu votează și nici nu ia cuvântul legat de subiectul discutat, datorită calității sale de 
salariat al Activ Salubritate SA. 

  Încep discuțiile referitoare la proiectele de pe ordinea de zi.  
          Primarul ia cuvântul și subliniază necesitatea adoptării unei HCL prin care 
consiliul local să își exprime intenția de acordării unui mandat special reprezentantului 
Comunei Beliu în Adunarea Generală a Asociaţilor ADI TPA în vederea aprobării 
modificării Contractului de delegare a gestiunii Serviciului de transport public local nr. 
750/03.12.2019 – Act adițional la Contractul nr. 704/02.12.2019. 
   Ne mai fiind discuții și înscrieri la cuvânt, se supune la vot proiectul de hotărâre 
inițiat de primar și se adoptă astfel HCL nr. 76 /2019 cu 12 voturi ,,pentru,, ale celor 
12 consilieri locali prezenți din 13 consilieri în funcție.  
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   Se trece la discutarea pct 2 al ordinii de zi,  proiect de hotărâre  privind 
aprobarea taxei speciale de salubrizare pentru sancționarea utilizatorilor care refuză 
încheierea contractelor de prestări servicii cu operatorul SC ACTIV SALUBRITATE SA pt 
anul 2020. 

    Primarul ia cuvântul și precizează că trebuie aprobată această hotărâre, prin 
care se stabilește că utilizatorii serviciului de salubrizare au obligația de a încheia cu 
operatorul ACTIV SALUBRITATE S.A. contracte de prestări servicii de salubrizare. 
Au loc discuții, se fac unele precizări după care se supune la vot proiectul de hotărâre 
inițiat de primar și se adoptă astfel HCL nr. 77 /2019 cu 11 voturi ,,pentru,, ale celor 
12 consilieri locali prezenți din 13 consilieri în funcție, d-l Mohaci Marcel nu votează.   

        Se trece la discutarea pct 3 al ordinii de zi,  proiect de hotărâre  privind 
aprobarea Actului Adițional la Actul Constitutiv, Actul Constitutiv revizuit, Actul 
Adițional la Statut și Statutul revizuit al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Arad. 
     Președintele de ședință dă citire ordinii de zi, după care primarul comunei prezintă 
detaliat acest punct. Nu se adresează întrebări suplimentare, nu mai sunt discuții și 
înscrieri la cuvânt, se supune la vot proiectul de hotărâre inițiat de primar și se adoptă 
astfel HCL nr. 78 /2019 cu 12 voturi ,,pentru,, ale celor 12 consilieri locali prezenți 
din 13 consilieri în funcție.  
 
        Ne mai fiind alte discuţii, şedinţa se încheie. 
 
 

ÎNTOCMIT 
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