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ROMÂNIA
JUDEŢUL  MUREŞ

COMUNA BEICA DE JOS
-CONSILIUL LOCAL-

BEICA DE JOS, str. Principală nr.215
E-mail: beica@cjmures.ro, Tel./ Fax. 0265-719612

                                                                   

PROCES – VERBAL

         Încheiat astăzi 08 ianuarie 2015 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local Beica de 

Jos, judeţul Mureş.

Primarul comunei Beica de Jos, Moldovan Maria, a convocat Consiliul Local al comunei 

Beica de Jos, judeţul Mureş în Şedinţă extraordinară pentru data de 08.01.2015, orele 13,00 la 

sediul primăriei, cu următoarea,

ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind acoperirea deficitului bugetar al secțiunii de dezvoltare pe 

anul 2014

2. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetului local pe anul 2015

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea angajării unui avocat pentru reprezentare în 

instanțele de judecată

4. Diverse                                            

                                                                                                     

Domnul Pop Silvestru-Vasile, secretarul comunei Beica de Jos, efectuează prezenţa 

consilierilor la şedinţă, constatând că din totalul de 11 consilieri aleşi în funcţie sunt prezenţi astăzi 

11. La şedinţă participă şi domnul Cocean Ioan, ales delegat sătesc al localităţii Nadăşa.

În consecinţă şedinţa este legal constituită.

Din partea Postului de poliție Beica de Jos participă domnul Agent șef principal Feier 

Nicolae, șeful postului de poliție.

Domnul Pop Silvestru-Vasile, secretarul comunei Beica de Jos supune atenţiei consilierilor 

şi în spre vot procesul-verbal al şedinţei anterioare. Nefiind nici o obiecţie vizavi de conţinutul 

acestuia, se supune aprobării. Procesul verbal este aprobat cu 11voturi „pentru”.

Se dă citire ordinii de zi.

Ordinea de zi este aprobată cu 11 voturi „pentru”.
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Doamna primar Moldovan Maria solicită consiliului local introducerea unui nou punct pe 

ordinea de zi și anume ,,Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetului din venituri și 

subvenții".

Se supune la vot propunerea de introducere a acestui nou punct pe ordinea de zi. 

Unanimitate.

La punctul nr.1 al Ordinei de zi, se află Proiect de hotărâre privind acoperirea deficitului 

bugetar al secțiunii de dezvoltare pe anul 2014.

Doamna contabilă a primăriei care este prezentă la ședință face o scurtă prezentare a 

raportului privind proiectul de hotărâre.

Neexistând obiecţii cu privire la raport şi proiectul de hotărâre se trece la vot.

Hotărârea în întregime se aprobă cu cu 11 voturi „pentru”.

Se adoptă Hotărârea nr. 1/08.01.2015.

La punctul nr.2 al Ordinei de zi, se află Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului 

bugetului local pe anul 2015.

Doamna contabil care este prezentă la ședință face o prezentare succintă a raportului la 

proiectul de hotărâre.

Neexistând obiecţii cu privire la raport şi proiectul de hotărâre se trece la vot.

Hotărârea în întregime se aprobă cu cu 11 voturi „pentru”.

Se adoptă Hotărârea nr. 2/08.01.2015.

La punctul nr.3 al Ordinei de zi, se află Proiect de hotărâre privind aprobarea angajării unui 

avocat pentru reprezentare în instanțele de judecată.

Se trece la discuții.

Domnul Cocean Ioan: domnilor trebuie angajat un avocat care să poată pleda la toate 

instanțele de judecată.

Nemaiexistând alte obiecţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre se 

trece la vot.

Hotărârea în întregime se aprobă cu cu 11 voturi „pentru”.

Se adoptă Hotărârea nr. 3/08.01.2015.

La punctul nr.4 al Ordinei de zi, se află Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului 

bugetului din venituri și subvenții.
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Doamna contabilă a primăriei care este prezentă la ședință face o scurtă prezentare a 

raportului privind proiectul de hotărâre.

Neexistând obiecţii cu privire la raport şi proiectul de hotărâre se trece la vot.

Hotărârea în întregime se aprobă cu cu 11 voturi „pentru”.

Se adoptă Hotărârea nr. 4/08.01.2015.

La punctul nr.5 Diverse.

Domnul Feier Nicolae, șeful postului de poliție Beica de Jos: domnilor consilieri și doamnă 

primar în primul rând vreau să vă urez ,,La mulți ani" cu ocazia anului nou și în continuare să vă 

prezint un raport privind activitatea lucrătorilor postului de poliție în anul 2014.

În continuare domnul Cocean Ioan ridică problema transportului de material lemnos pe timp 

de noapte.

Domnul Feier spune că va verifica cele sesizate.

Domnul Gheorghe Alexandru ridică problema mașinilor parcate pe marginea DJ 153 în 

localitatea Beica de Jos.

Domnul Feier spune că s-au luat și se vor lua măsuri în acest sens.   

Fiind epuizate toate punctele de pe ordinea de zi, Preşedintele de şedinţă mulţumeşte 

pentru prezenţă şi declară şedinţa închisă.

                     Preşedinte de şedinţă,                                                             Secretar,

              Gheorghe Alexandru-Vladimir                                        Pop Silvestru-Vasile


