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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 07 septembrie 2016 cu ocazia şedinţei ordinare 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 ordinară pentru data de 07.09.2016, orele 10,00 la sediul 

primăriei, cu următoarea,

ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2016

2. Proiect de hotărâre privind încheierea unui acord de parteneriat între Comuna Beica de 

Jos, Școala Gimnazială Beica de Jos și Asociația Romilor Beica în vederea implementării 

proiectului ,,Speranță pentru viitor"

3. 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 consilieri.

În consecinţă şedinţa este legal constituită.

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 11 voturi „pentru”.

Doamna primar solicită suplimentarea ordinii de zi cu încă un punct și anume Proiect de 

hotărâre privind aprobarea valorii actualizate a proiectului „Modernizare și dotare cămin cultural în 

comuna Beica de Jos, sat Șerbeni, județul Mureș”.

Se supune la vot suplimentarea ordinii de zi. 

Unanimitate.

Se dă citire ordinii de zi și se supune la vot
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Ordinea de zi este aprobată cu 11 voturi „pentru”.

La punctul nr.1 al Ordinei de zi, Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe 

anul 2016.  

Se trece la discuții.

Doamna contabil care este prezentă la acest punct face lămuririle necesare cu privire la 

acest proiect de hotărâre. 

Având în vedere avizele favorabile ale comisiilor de specialitate a consiliului local și 

neexistând obiecţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre se trece la vot.

Hotărârea se aprobă cu 11 voturi „pentru”.

Se adoptă Hotărârea nr. 23/07.09.2016.

La punctul nr.2 al Ordinei de zi, Proiect de hotărâre privind încheierea unui acord de 

parteneriat între Comuna Beica de Jos, Școala Gimnazială Beica de Jos și Asociația Romilor 

Beica în vederea implementării proiectului ,,Speranță pentru viitor"

Se trece la discuții.

Domnul Iacob Nicolae: finanțarea și cofinanțarea este doar pentru elevii de etnie romă sau 

pentru toți elevii? Să nu se facă discriminare între elevi, respectiv români, maghiari și romi.

Domnul Urs Marcel: am stabilit cu doamna director a școlii și vor beneficia de acest proiect 

toți elevii din comună clasele I-IV.

Domnul Kiss Iosif: domnilor, vizavii de acest proiect, noi aprobăm parteneriate să creem 

condiții, dar vreau să vă aduc la cunoștință următorul caz: la mine pe stradă este o femeie bătrână 

de 83 de ani și un copil de etnie romă a lovit-o cu piciorul. Noi aprobăm să le dăm mâncare și ei 

lovesc bătrânii și își bat joc de ei? Profesorii ar trebui să îi educe.

Domnul Sava Zaharie: domnule Marce, masa care se va da elevilor în ce constă?

Domnul Urs Marcel: mâncare de la catering și beneficiază toți elevii din comună clasele I-

IV:

Doamna primar: domnilor consilieri, să se implice și consiliul local, mă voi implica și eu să 

se respecte condițiile impuse pentru derularea proiectului, să monitorizăm implementarea lui și să 

verificăm dacă toți elevii clasele I-IV din toată comuna vor  beneficia. 

Având în vedere avizele favorabile ale comisiilor de specialitate a consiliului local și 

neexistând obiecţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre se trece la vot.

Hotărârea se aprobă cu 9 voturi „pentru” și 2 abțineri, domnul Fabian Laszlo și domnul 

Crișan Ioan.
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Se adoptă Hotărârea nr. 24/07.09.2016.

La punctul nr.3 al Ordinei de zi, Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii actualizate a 

proiectului „Modernizare și dotare cămin cultural în comuna Beica de Jos, sat Șerbeni, județul 

Mureș” .

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

Hotărârea se aprobă cu 11 voturi „pentru”.

Se adoptă Hotărârea nr. 25/07.09.2016.

La punctul nr.4 al Ordinei de zi, Diverse.

Se ia în discuție cererea domnului Cernea Ioan înregistrată la noi sub nr. 2704/05.09.2016 

prin care menționează că revine a doua oară și solicită operarea unor schimburi de terenuri, în 

acest sens solicitând participarea la ședința consiliului local.

Domnul Cernea Ioan care este prezent la ședință la punctul Diverse solicită a lua cuvântul 

iar consiliul local aprobă acest lucru.

Domnul Cernea: domnilor consilieri, am depus la primărie cererea înregistrată sub nr. 

2590/24.08.2016 prin care am solicitat primăriei operarea unor contracte de schimb a unor terenuri 

iar prin adresa nr. 2590/30.08.2016 am primit răspuns. Nu contest răspunsul primăriei dar aș dori 

un punct de vedere a consiliului local în acest sens și doresc ca consiliul local să ia o hotărâre cu

privire la solicitarea mea. De asemenea doresc ca funcționarii din primărie responsabili cu acest 

lucru să vină cu mine la prefectură să lămurim aceste aspecte.

Domnul secretar: domnule Cernea, d-voastră a-ți primit un răspuns cu privire la solicitarea 

d-voastră iar dacă nu sunteți mulțumit de răspuns puteți formula o acțiune cu privire la acest lucru. 

Degeaba tot puneți presiune pe funcționarii din instituție. Iar cu privire la solicitarea ca funcționarii 

cu atribuții în acest sens să vă însoțească la prefectură vă informez că aceștia nu au nici un motiv 

să facă acest lucru.

Domnul Iacob Nicolae: domnule Cernea, am ascultat nemulțumirile și solicitările d-voastră 

dar consiliul local nu poate lua o hotărâre în acest sens.

În continuare se ia în discuție adresa Garnizoanei Tîrgu Mureș prin care ne informează 

despre intenția organizării unor acțiuni comemorative față de eroii, respectiv veteranii mureșeni. 

De asemenea solicită desemnarea unui responsabil de proiect în acest sens la nivelul instituției 

noastre.
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În urma discuțiilor purtate consiliul local este de acord cu implicarea în această acțiune și 

desemnează pe doamna primar Moldovan Maria ca responsabil de proiect în acest sens la nivelul 

instituției.

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

pentru prezenţă şi declară şedinţa închisă.

                  

Preşedinte de şedinţă,                                                              Secretar,

                            Fabian Laszlo                                                  Pop Silvestru-Vasile


