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 Încheiat azi,  30.12.2019, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local Beliu, 
unde sunt prezenţi 11 consilieri din totalul de 13 în funcție.  Absentează motivat 
consilier Dragoș și Bun . 
 Prin dispoziţia nr. 217/2019 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 d-na Birău Ana-Maria – 
secretarul com. Beliu, primarul comunei, d-l Horhat - Coraș Emanuel și d-l Milian 
Radu-contabilul primariei. 

Președintele de ședință este în continuare d-l consilier Todoca Nicolae, al cărui 
mandat a început odată cu ședința din luna noiembrie, când a fost ales prin HCL 
64/2019. 
 Şedinţa este publică, conform Legii 544/2001 şi a Legii 52/2003, referitoare la 
transparenţa decizională. 
       D-l Todoca dă citire ordinii de zi propusă de către primar, prin dispoziția nr.217/ 
2019. 

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

2. Diverse. 
  Preşedintele de şedinţă în funcție, supune la vot ordinea de zi stabilită de 

primar, se adoptă astfel hotărârea nr. 79/2019. Cei 11 consilieri locali prezenți, 
votează toți ,, pentru ,, .        
          Primarul ia cuvântul și face următoarele precizări: este necesară adoptarea 
unei HCL prin care consiliul local să aprobe rectificarea bugetului local cu sumele 
primite de la CJA pt asistența socială. 
    De 6 luni am tot cerul aceste sume, dar nu i-am primit până acum, dar pt a putea 
face și plățile anul acesta, am rectificat bugetul prin dispoziția primarului ca 
ordonator de credite, urmând ca acum dumneavoastră să aprobați bugetul prin 
asumarea dispoziției nr. 216/2019. Aceste sume au fost aprobate în plus la bugetul 
de stat. 
    D-l contabil: condiția să primim acești bani era să aprobăm rectificarea bugetului 
până la 31 decembrie 2019. A trebuit ca aceste sume să se vadă distinct că au fost 
aprobate în buget.  
  Primar: de fapt acești bani ne erau destinați și trebuia să îi primim în funcție de 
solicitările făcute, dar i-am primit abia acum pe ultima sută de metri. 
  Milian: sunt banii pentru concediile de odihnă ale asistenților personali. În acest 
moment putem spune că am primit toți banii corespunzători salariilor și concediilor 
acestora. 
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  Primar: pot să spun că nu au rămas nici într-o lună fără salarii, au fost luni în care 
am pus bani de la noi până am primit, dar nu au rămas ne plătiți. 
 
  Ne mai fiind discuții și înscrieri la cuvânt, se supune la vot proiectul de hotărâre 
inițiat de primar și se adoptă astfel HCL nr. 80 /2019 cu 11 voturi ,/,pentru,, ale 
celor 11 consilieri locali prezenți din 13 consilieri în funcție.  
   DIVERSE: primar: aș dori să vă mulțumesc pt modul în care ați răspuns 
solicitărilor noastre legat de ședințele de consiliu și de aprobarea proiectelor de  
hotărâri cu care am venit în fața dumneavoastră, pt faptul că nu avut piedici în buna 
desfășurare a activității cum se întâmplă la alte uat-uri vecine. Indiferent de culorile 
politice, am avut toți interesul să  facem tot ce e posibil pt binele comunității în care 
trăim. 
   Pt mâine, 31.12.2019,ora 0,00 vă aștept la focul de artificii din fața primăriei și să 
sărbătorim intrarea în noul an, ocazie cu care vă urez de pe acum toate cele bune și 
La mulți ani ! . 
         Ne mai fiind alte discuţii, şedinţa se încheie. 
 
      Preşedinte de şedinţă         Contrasemnează 
      TODOCA NICOLAE                                            SECRETAR  
                        BIRĂU ANA-MARIA 
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