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PROCES-VERBAL
Încheiat azi, 29.11.2019, cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local Beliu,
unde sunt prezenţi 13 consilieri din totalul de 13 în funcție.
Şedinţa a fost convocată prin Dispoziţia nr. 180/2019 a primarului Comunei
Beliu.
La şedinţă, pe lângă cei 13 consilieri locali, participă d-na Birău Ana-Maria –
secretarul Comunei Beliu, primarul comunei, d-l Horhat - Coraș Emanuel, d-na
Păiușan Mihaiela - consilier juridic,d-l Milian Radu – contabilul instituției.
Mandatul președintelui de ședință, cel al d-lui consilier Mohaci Marcel,a
încetat și se impune alegerea unui alt președinte pt un nou mandat de două luni.
Este propus pt. președinte de ședință d-l consilier Todoca Nicolae, se
supune la vot această propunere, este ales cu unanimitate de voturi ,,pentru,,
adică cu 13 voturi, și s-a adoptat HCL 64/2019.
Şedinţa este publică, conform Legii 544/2001 şi a Legii 53/2003, referitoare
la transparenţa decizională.
Preşedintele de şedinţă ales, declară deschise lucrările şedinţei; se solicită
prezentarea proceselor verbale ale şedinţelor anterioare, respectiv : ședința
ordinară din 30 septembrie , ședința extraordinară din 8 noiembrie și ședința
extraordinară din 14 noiembrie 2019. Acestea sunt prezentate de către d-na
secretar, fiind aprobate cu unanimitate de voturi ,,pentru,, în forma prezentată,
fără alte modificări, se adoptă astfel hotărârea nr.65/2019.
D-l Todoca dă citire ordinii de zi propusă de către primar , prin dispoziția
nr.180/2019:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru
anul 2020.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea anulării accesoriilor în cazul
obligațiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018, datorate bugetului
local al Comunei Beliu.
3. Proiect de hotărâre privind rectificare buget pt anul 2019.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și Statului de Funcții
conform noilor reglementări ale OUG 57/2019- Codul Administrativ.
5. Diverse.
D-l primar anunță că se impune suplimentarea ordinii de zi cu încă un
punct, respectiv proiect de hotărâre privind mandatarea Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad în vederea atribuirii
gestiunii serviciului de transport public local de persoane, pe raza
administrativ-teritorială a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de
Transport Public Arad, avizarea Caietului de sarcini și Regulamentului
serviciului public de transport persoane în cadrul Asociației de Dezvoltare

Intercomunitară de Transport Public Arad și aprobarea documentației de
delegare a serviciului prin atribuire directă către Compania de Transport
Public S.A. Arad
Se supune la vot ordinea de zi stabilită cu cele 6 puncte și se adoptă HCL
nr.66/2019 privind aprobarea ordinii de zi pentru ședința ordinară de azi.
Președintele de ședință anunță luarea în discuție a punctelor de pe ordinea de
zi, și se începe cu primul punct, respectiv: Proiect de hotărâre privind aprobarea
impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020.
Primarul ia cuvântul și amintește că așa cum s-a discutat și în ședința
comisiilor reunite ale CL Beliu , impozitele și taxele locale pentru anul 2020 nu
suportă modificări față de anul în curs decât aplicarea ratei inflației , cea de 4,63
% , așa cum a precizat d-l Milian Radu- contabilul instituției.
Față de anul trecut am mai detaliat și modul de calcul al locurilor în piață în
sensul că nu se mai are în vedere lungime front stradal ci suprafața în mp, adică
15 mp un loc. Tariful a rămas și în acest caz același.
Nu se fac înscrieri la cuvânt, nu sunt întrebări, toate nelămuririle au fost
lămurite în ședința pe comisii, unde au fost prezenți toți consilierii locali.
Ne mai fiind discuții și înscrieri la cuvânt, se supune la vot proiectul de hotărâre
inițiat de primar și se adoptă astfel HCL nr.67/2019 cu 13 voturi ,,pentru,, ale
celor 13 consilieri locali prezenți din 13 consilieri în funcție.
Se trece la discutarea punctului 2 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind
aprobarea anulării accesoriilor în cazul obligațiilor bugetare restante la 31
decembrie 2018, datorate bugetului local al Comunei Beliu.
Contabil: Am considerat că în acest fel reușim să capacităm cetățenii să își
achite datoriile restante, în acest fel scapă de penalități, care în unele situații
aproape că au ajuns cât debitul în sine. Am zis că în felul acesta, îi vom contacta
pe marii noștri datornici și îi vom capacita să își achite datoriile.
Primar: este vorba aici despre datoriile mai vechi, respectiv cele la 31.12.2018.
Eu sper că vor fi interesați și nu ne facem de lucru degeaba.
Ne mai fiind discuții și înscrieri la cuvânt, se supune la vot proiectul de hotărâre
inițiat de primar și se adoptă astfel HCL nr. 68/2019 cu 13 voturi ,,pentru,, ale
celor 13 consilieri locali prezenți din 13 consilieri în funcție.
Se trece la discutarea punctului 3 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind
aprobarea rectificării bugetului local pt anul 2019
După citirea proiectului de hotărâre , contabilul mai face unele precizări, dar în
mare parte proiectul a fost dezbătut în ședința comisiilor de specialitate reunite.
Rectificarea bugetului a fost determinată de insuficiența creditelor bugetare
trimestriale pt. plata indemnizațiilor persoanelor cu handicap, aferente lunii
noiembrie 2019 la cap. 68.02 – Asistență socială,
De asemenea se aprobă vărsămintele din Secțiunea de funcționare pentru

Secțiunea de Dezvoltare pentru finanțarea obiectivelor de investiții pe anul 2019 în
sumă de 1.082.000 lei. Banii sunt transferați pentru canalizare.

Ne mai fiind discuții și înscrieri la cuvânt, se supune la vot proiectul de hotărâre
inițiat de primar și se adoptă astfel HCL nr. 68/2019 cu 13 voturi ,,pentru,, ale
celor 13 consilieri locali prezenți din 13 consilieri în funcție.

Ne mai fiind discuții și înscrieri la cuvânt, se supune la vot proiectul de
hotărâre inițiat de primar și se adoptă astfel HCL nr.69/2019 cu 13 voturi
,,pentru,, ale celor 13 consilieri locali prezenți din 13 consilieri în funcție.
Se trece la discutarea punctului 4 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind
aprobarea Organigramei și Statului de Funcții conform noilor reglementări ale OUG
57/2019- Codul Administrativ.
Președintele de ședință dă citire proiectului de hotărâre inițiat de primar, apoi
primarul face următoarele precizări: așa cum prevede Noul Cod Administrativ,
funcția publică de secretar UAT va fi actualizată cu noua denumire de secretar
general uat, dar mai multe lămuriri vă poate da doamna secretar, căreia îi dăm
cuvântul .
Birău : în conformitate prevederile OUG 57/2019- Codul administrativ, care la
art. 611, al.1 precizează că: ,, (1) Autorităţile publice locale au obligaţia ca în
termen de maximum 120 de zile de la data intrării în vigoare a titlului II al părţii a
VI-a să aprobe structura organizatorică prin care se stabileşte funcţia publică
specifică de secretar general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, prin
transformarea funcţiei publice generale de secretar al unităţii administrativteritoriale, respectiv al subdiviziunii administrativ-teritoriale,, se impune adoptarea
unei HCL pentru actualizarea funcției pe care o ocup în prezent.
Această actualizare nu are în vedere alte modificări, nici salariale, nici de altă
natură, așa cum prevede aliniatul 2 al aceluiași art. 611. ,, (2) Funcţionarii publici
care la data aprobării structurii organizatorice potrivit alin. (1) sunt numiţi în
funcţiile publice generale de secretari ai unităţilor/subdiviziunilor administrativteritoriale se reîncadrează în maximum 30 de zile de la expirarea termenului
prevăzut la alin. (1) în funcţiile publice specifice de secretari generali ai
unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, cu menţinerea drepturilor salariale
prevăzute în Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare.
Mai trebuie să stabilim și doi consilieri locali, care alături de primar vor proceda
la evaluarea anuală a secretarului UAT, așa cum prevede același cod
administrativ. De aceea am rugămintea să faceți propuneri și să îi menționăm pe
cei doi consilieri desemnați în procesul verbal.
D-l consilier Sarkozi : îl propun pe d-l viceprimar pt că dânsul este cel mai în
măsură să facă evaluarea, fiind tot timpul în primărie și cunoscând mai în de
aproape activitatea doamnei secretar. Ceilalți consilieri locali prezenți sunt de
acord cu propunerea și se face a doua propunere. D-l consilier Todoca o propune
pe d-na Sebastian, consilierii sunt de acord și cu această propunere, astfel acești
doi consilieri vor fi evaluatorii d-nei secretar.
Ne mai fiind discuții și înscrieri la cuvânt, se supune la vot proiectul de
hotărâre inițiat de primar și se adoptă astfel HCL nr.70/2019 cu 13 voturi
,,pentru,, ale celor 13 consilieri locali prezenți din 13 consilieri în funcție.
Se trece la discutarea punctului 5 al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind
mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public
Arad în vederea atribuirii gestiunii serviciului de transport public local de persoane,
pe raza administrativ-teritorială a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de
Transport Public Arad, avizarea Caietului de sarcini și Regulamentului serviciului

public de transport persoane în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de
Transport Public Arad și aprobarea documentației de delegare a serviciului prin
atribuire directă către Compania de Transport Public S.A. Arad.
Acest proiect a fost introdus acum , suplimentar pe ordinea de zi, deoarece abia
ieri după amiază am primit materialele necesare de la ADI TPA, referitoare la ce
trebuie aprobat.
Primar: așa cum știți deja, am mai aprobat în ultimele două luni aproape în
fiecare ședință cel puțin o hotărâre pe acest subiect.
Astfel acum trebuie să aprobăm mandatarea Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară de Transport Public Arad în vederea atribuirii gestiunii serviciului
de transport public local de persoane, pe raza administrativ-teritorială a Asociației
de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad, Caietul de Sarcini al
serviciului public de transport persoane și Regulamentul serviciului public de
transport persoane, în forma prezentată în anexele 12 și 13 la Contractul de
delegare a gestiunii serviciului de transport public local - Act Adiţional la
Contractul nr. 704/02.12.2019, în forma prezentată în anexa nr.1 la prezenta
hotărâre.
Trebuie aprobat programul de transport, planul tarifar al serviciului public de
transport persoane, Metodologia privind aplicarea măsurilor de protecție socială la
transportul public local pe raza Comunei Beliu, Tariful de acordare a licențelor de
traseu, pentru prestarea serviciului public de transport persoane, la un cuantum
de 50 lei/licență. Sumele colectate se constituie venituri la Bugetul Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public Arad.
Se aprobă Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public
local- Act Adiţional la Contractul nr. 704 /02.12.2019, conform anexei nr. 1 la
prezenta Hotărâre.
Se aprobă încheierea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de
transport public local - Act Adiţional la Contractul nr. 704 /02.12.2019, încheiat
între Asociație și Compania de Transport Public S.A. Arad și se mandatează
Primarul Comunei Beliu, dl. HORHAT-CORAȘ EMANUEL, să voteze în Adunarea
Generală a Asociaților din cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară
Transport Public Arad, în numele și pe seama Comunei Beliu, aprobarea Actului
Adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local
efectuat pe raza Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Transport Public
Arad încheiat cu Compania de Transport Public S.A. Arad.
Ne mai fiind discuții și înscrieri la cuvânt, se supune la vot proiectul de
hotărâre inițiat de primar și se adoptă astfel HCL nr.71/2019 cu 13 voturi
,,pentru,, ale celor 13 consilieri locali prezenți din 13 consilieri în funcție.
Diverse :
Întrucât în timpul desfășurării ședinței a intrat în sala un cetățean neanunțat,
în persoana d-nei Nadiș Florica, d-l consilier Sarkozi propune să i se dea cuvântul,
dar nu înainte de ași exprima nemulțumirea vis-a-vis de atitudinea d-nei și de
lipsa de respect față de consiliul local și de persoanele prezente în ședință.
D-na Nadiș spune că de fapt are de discutat cu d-l primar, după care este
poftită să aștepte terminarea ședinței pt a putea discuta cu d-l primar. I se pune

în vedere faptul că poate participa la ședințele de consiliu, acestea fiind publice,
dar trebuie să anunțe intenția de participare și nu să dea buzna după începerea
ședinței.
D-na Sebastian întreabă dacă se organizează ceva de 1 Decembrie la Vasile
Goldiș.
D-l primar îi răspunde că după slujba de la biserică se face un parastas pentru
eroii neamului, are loc depunere de coroane la monumentul lui Vasile Goldiș, iar
apoi copii de la școală o să prezinte un program artistic dedicat zilei de 1
DECEMBRIE .
Ne mai fiind alte discuţii, şedinţa se încheie.
Preşedinte de şedinţă
TODOCA NICOLAE

Contrasemnează
SECRETAR
BIRĂU ANA-MARIA

