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PROCES-VERBAL
Încheiat azi, 04.12.2019, cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local
Beliu, unde sunt prezenţi 12 consilieri din totalul de 13 în funcție. Absentează
motivat consilier Popoviciu Pavel și Teuca Ilie Lucian .
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 d-na Birău Ana-Maria –
secretarul com. Beliu, primarul comunei, d-l Horhat - Coraș Emanuel.
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.199/
2019.
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 sau 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. Eu zic că nu am sărit calul și putem spera să obținem aceste prețuri. La
ultima ședință a consiliului de administrație de la Ocolul Silvic Dumbrava Beliu, am
subliniat faptul că prețurile propuse de dânșii sunt mici, aceste prețuri nu au fost
stabilite de capul lor, ele au rezultat raportându-se la normativele în vigoare.
Urmare a celor de mai sus, am decis să vin în fața dumneavoastră cu propunerea
referitoare la aceste prețuri. Dacă nu putem vinde acum, se va organiza o nouă
licitație și tot o să vindem. Contează și esențele pe care le avem și cel mai important
e interesul agenților economici pt. ce avem de vânzare. Diferența de preț dintre cele
două partizi e dată de accesibilitate, la prima lemnul este la 150 m de drum iar la a
II-a este la 1 km-1,5 kh de drum.
Exploatarea se 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. Sebișul, de exemplu,
nu mai are lemn.
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.
De asemenea trebuie aprobată majorarea patrimoniul Asociației la suma de 11.400
lei, constituit din patrimoniul inițial în valoare de 9.600 lei la care se adaugă
contribuția noilor membri, câte 200 lei fiecare, și totodată se aprobă modificarea
componenței Adunări Generale a Asociaților prin adăugarea reprezentanților
desemnați de autoritățile deliberative ale noilor membri asociați, respectiv primarii
celor 9 UAT-uri nou admise.
Se împuternicește domnul Horhat - Coraș Emanuel, Primar al Comunei Beliu,
cetățean român, născut la data de 23.06.1977, la Ineu, domiciliat în Beliu, nr.492,
Str. 1, posesor al C.I. seria AR, nr. 676297, eliberat/ă de SPCLEP Beliu, la data de
13.06.2014, în calitate de reprezentant al Consiliului Local al Comunei Beliu și
membru al Adunării Generale a Asociaților să voteze în favoarea adoptării actelor
adiționale la Statutul și Actul Constitutiv al Asociației, să semneze în numele şi pe
seama Consiliului Local al Municipiului Arad Actul Adițional nr. 6/2019 la Actul
Constitutiv şi Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public
Arad, în forma prevăzută în Anexele 1 și 2 la prezenta hotărâre și să exercite în
numele și pe seama Municipiului Arad atribuțiile specifice mandatului general de
reprezentare în cadrul Adunării Generale a Asociaților.
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. Ar fi varianta de a se alinia
prețurile după cele de la privat. Se va evalua fiecare rută și se va vedea
rentabilitatea fiecăreia. Regulamentul spune că elevii, studenții și pensionarii cu
pensii până în 1200 lei circulă gratuit, cei cu pensii peste 1200 lei au 50% reducere.
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. Să asiguri transport, înseamnă
să oferi un beneficiu, și astfel se asigură rentabilitatea. Noi o să decontăm
abonamentele pt copiii navetiști din Craiva, Hășmaș, Archiș care vin la școala din
Beliu. Nu te obligă nimeni să ții un Liceu dacă nu ești în stare.
Consilier Dragoș: cum plătește elevul abonamentul?
Primar: 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.
Ciucur susține că pădurarii nu sunt interesați să asigure lemnul de foc pt cetățeni
și vin cu tot felul de scuze.
Consilier Sarkozi aduce la cunoștința consiliului local că a participat la ședința
Consiliului de Administrație al Liceului și a constat că acolo sunt probleme gravelegat
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.
Preşedinte de şedinţă
TODOCA NICOLAE
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