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PROCES-VERBAL
Încheiat azi, 21.06.2019, cu ocazia şedinţei convocate de îndată a
Consiliului Local Beliu, unde sunt prezenţi un nr. de 11 consilieri, din totalul de
13 în funcție. Lipsesc motivat domnii: Bun Ioan Ovidiu și Mohaci Marcel.
Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia nr. 100/2019 a primarului com.
Beliu.
La şedinţă, pe lângă cei 12 consilieri, participă d-nul Horhat-Coraş
Emanuel – primar şi secretarul comunei, d-na Ana-Maria Birău și d-na Păiușan
Mihaiela Adriana.
Preşedinte de şedinţă este ales d-nul Mihoc Ioan al cărui mandat a
început în ședința anterioară, iar acesta va conduce lucrările ședințelor din
următoarele două luni.
Şedinţa este publică, conform Legii 544/2001 şi a Legii 53/2003,
referitoare la transparenţa decizională.
Preşedintele de şedinţă, declară deschise lucrările şedinţei și dă citire
ordinii de zi stabilită de primar.
ORDINE DE ZI
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în domeniul public al Comunei
Beliu a drumurilor de exploatație agricolă.
Preşedintele de şedinţă, supune la vot ordinea de zi, aceasta fiind
aprobată cu unanimitate de voturi ,,pentru,,. În continuare se trece la
discutarea unicului punct existent pe ordinea de zi.
D-l primar prezintă proiectul de hotărâre inițiat, acela privind aprobarea
preluării în domeniul public al Comunei Beliu a drumurilor de exploatație
agricolă. Subliniază faptul că lucrările care se desfășoară sunt derulate în cadrul
cadastrării 2, discutăm aici despre 7 sectoare, respectiv despre terenurile
situate în PUSTĂ, DEALUL CIORĂȘTILOR, LIGAD, LIGĂZEL, GUNOIȘTE,
FLETANI, DĂSCĂLESCU, ȘULUȚU, LA TABĂRĂ, LA CĂLICUȚĂ, ARCHIȘENI,
TOLNAI. Acum în cadrul acestei lucrări putem nota în cartea funciară drumurile
de exploatație agricolă, dar pentru asta va trebui să aprobăm în consiliu
trecerea acestor drumuri în inventarul privind domeniul public al Comunei Beliu.
Pentru hotărârea ce se va adopta, va fi solicitată viza de legalitate de la
Instituția Prefectului, urmând ca apoi să fie trimisă la Consiliul Județean pentru
a se întocmi proiectul de hotărâre pentru a se înscrie în Cartea Albă (prin
Hotărâre de Guvern 976/2002). Prestatorul a întocmit documentația, partea

tehnică, iar începând din luna mai și până în 21 iunie (60 de zile) , planșele au
fost afișate la avizierul primăriei și cei interesați au putut face contestații, știu
de la agentul agricol că avem deja peste 100 de cereri pentru notarea posesiei
și peste 150 de cereri pentru intabulare în baza unor acte autentice sau
certificate de moștenitori, sau au solicitat dezbaterea succesiunilor după autorii
decedați.
Consilier Popoviciu: e un lucru foarte bun că se face treaba asta, trebuia să se
facă de mult. Drumurile sunt foarte degradate. Eu zic că numai trebuie să
așteptăm când e de reparat un podeț sau alte reparații minore. Trebuie să
intervenim. Eu am mai propus, dacă ar exista forme pentru turnat tuburi, ar fi
bine.
Viceprimar: am căutat dar nu am găsit, am mai purtat discuții pe tema asta
cu cineva, dar fără nici un rezultat. Știu că există cofraje și sunt din aelea care
se fac rapid.
Popoviciu: se pot comanda la Sebiș .Stabilim dimensiunile și discut eu cu
patronul de la firma care le face, pt că îl cunosc.
Vice: dacă vreți, săptămâna viitoare mergem până la Sebiș și vedem despre
ce e vorba.
Popoviciu: eu am făcut pt mine. Le-am făcut singur. E greu, dar merită
încercat.
Nu mai sunt alte discuții, nu sunt alte întrebări, se supune la vot proiectul
de hotărâre, acesta fiind adoptat cu unanimitate de voturi ,,pentru,,, adică 13
voturi ,,pentru,, ale celor 13 consilieri locali prezenți din totalul de 13 în funcție.
D-l consilier Sarkozi: solicită să se ia măsuri pt distrugerea buruienilor de
la Biserica Ungurească până pe deal la familia bun, la fel în față la farmacia
veterinară și în spate la școală. De asemenea, mai vreau să atrag atenția asupra
faptului că se aruncă pui morți lângă sala de sport, și ar trebui cine se ocupă de
piață să urmărească aceste aspecte.
Nemaifiind discuţii, şedinţa se încheie.
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