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PROCES-VERBAL
Încheiat azi,13.09.2019, cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local
Beliu, unde sunt prezenţi 11 consilieri din totalul de 13 în funcție. Absentează
motivat consilier Teuca Ilie Lucian și Mohaci Marcel.
Prin dispoziţia nr. 144/2019 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, d-na Păiușan
Mihaiela- consilier juridic, d-na Dudaș Florica – în calitate de manager al proiectului
pe M 322.
Președintele de ședință este în continuare d-l consilier Mihoc Aurelian, al cărui
mandat a început odată cu ședința din luna iulie, când a fost ales prin HCL 42/2019.
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 supune
la vot ordinea de zi stabilită de primar, se adoptă astfel hotărârea nr.51/2019.
D-l Mihoc Aurelian dă citire ordinii de zi propusă de către primar, prin dispoziția
nr.144/ 2019.
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării prelungirii Scrisorii de
garantie de la FNGCIMM SA IFN in valoare de 3.703.913,40 lei in vederea
garantarii obligațiilor de plata a avansului de 3.367.194,00 lei din fonduri
nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat „Proiect integrat:
înființare canalizare menajeră și stație de epurare, extindere rețea de
alimentare cu apă potabilă în localitatea Beliu, îmbunătățirea rețelei de
străzi, reabilitare cămin cultural și înființare de centru de zi de tip after
school în comuna Beliu, județul Arad”.
Președintele de ședință anunță începerea discuțiilor referitoare la proiectul de pe
ordinea de zi.
Primarul ia cuvântul și face următoarele precizări: este necesară aprobarea
prelungirii Scrisorii de garanție de la FNGCIMM SA IFN in valoare de 3.703.913,40 lei
in vederea garantării obligațiilor de plata a avansului de 3.367.194,00 lei din fonduri
nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat „Proiect integrat: înființare
canalizare menajeră și stație de epurare, extindere rețea de alimentare cu apă
potabilă în localitatea Beliu, îmbunătățirea rețelei de străzi, reabilitare cămin cultural
și înființare de centru de zi de tip after school în comuna Beliu, județul Arad”.
Scrisoarea de garanție expiră în luna noiembrie, mai precis în 19.11.2019, și o
prelungim cu un an, deși preconizăm că lucrările vor fi finalizate până la sfârșitul

acestui an. Am preferat să prelungim pe durata maximă, adică pe un an, să nu se
mai ivească alte probleme sau prelungiri.
Consilier Sarkozi: cât mai e de lucru la canalizare? Cât ar mai dura lucrările per
total proiect?
Dudaș Florica: termenul în actul adițional este 30.09.2019, dar reprezentantul
constructorului a mai solicitat o prelungire, încă nu știm exact pt ce perioadă. Acesta
susține că până la sfârșitul anului finalizează lucrările. Ce este mai important de
rezolvat în acest moment, este partea cu racordurile, trebuie făcute măcar la
instituții și pe centru, pentru a putea astfel să se facă probele și recepția. Mai avem
ceva de lucru și la lotul 5, la cămin, va trebui să adoptăm o altă HCL prin care să
suplimentăm valorile la costumele populare și la mobilier. Pentru toate astea avem
nevoie de avizul de la AFIR, dar încă sunt nehotărâți, se mai consultă pt a se stabili
dacă mergem pe cumpărare directă sau pe procedura simplificată.
Ne mai fiind discuții și înscrieri la cuvânt, se supune la vot proiectul de hotărâre
inițiat de primar și se adoptă astfel HCL nr.52 /2019 cu 11 voturi ,,pentru,, ale celor
11 consilieri locali prezenți din 13 consilieri în funcție .
Înainte de terminarea ședinței, d-l consilier Sarkozi aduce în discuție următoarele
aspecte: să se facă o adresă la Postul de Poliție și să li se solicite să nu se dea
autorizație de ședere sau de tranzit, sau efectiv să nu li se permită șederea pe raza
comunei și să li se interzică să staționeze în incinta pieței de animale.
D-l Grec Lucian va fi informat să ia măsurile necesare pt intreținerea spațiului pe
care il deține în capătul străzii la Cheta, la fel vor fi înștiințați cei de la Apele Române
să ia măsurile care se impun pt curățarea vegetației de la podul de la vale, deoarece
este redusă vizibilitatea.
Ne mai fiind alte discuţii, şedinţa se încheie.
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