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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 13 iulie 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 13.07.2016, orele 13,00 la sediul 

primăriei, cu următoarea,

ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a 

Consiliului Local Beica de Jos, județul Mureș

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

3. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcți pentru aparatul de specialitate al 

primarului comunei Beica de Jos, judeţul Mureş

4. Proiect de hotărâre privind asigurarea cofinanțării pentru categoriile de cheltuieli care se 

finanțează din bugetul local pentru proiectul de investiție ,,Modernizarea drumului comunal DC 11 

din comuna Beica de Jos, județul Mureș"

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării unui teren în suprafață de 202 mp. 

situat în extravilanul comunei Petelea, identificat în CF nr. 51743, nr. cadastral 51743  

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unui imobil din domeniul public al Comunei 

Beica de Jos în domeniul  privat al comunei Beica de Jos și desființarea prin demolare a acestuia

7. 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 

10 consilieri, la ședință lipsind domnul consilier Urs Marcel-Nicolae.

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 10 voturi „pentru”.
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În conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația 

publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, doamna primar solicită 

suplimentarea ordinii de zi cu încă un punct și anume Proiect de hotărâre privind nominalizarea 

reprezentantului Comunei Beica de Jos în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară ECOLECT MUREȘ.

Se supune la vot suplimentarea ordinii de zi. Unanimitate.

Se dă citire ordinii de zi și se supune la vot

Ordinea de zi este aprobată cu 10 voturi „pentru”.

La punctul nr.1 al Ordinei de zi, Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de 

organizare și funcționare a Consiliului Local Beica de Jos, județul Mureș.

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 10 voturi „pentru”.

Se adoptă Hotărârea nr. 7/13.07.2016.

La punctul nr.2 al Ordinei de zi, Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe 

anul 2016

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 10 voturi „pentru”.

Se adoptă Hotărârea nr. 8/13.07.2016.

La punctul nr.3 al Ordinei de zi, se află Proiect de hotărâre privind modificarea statului de 

funcți pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Beica de Jos, judeţul Mureş.

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 10 voturi „pentru”.

Se adoptă Hotărârea nr. 9/13.07.2016.

La punctul nr.4 al Ordinei de zi, Proiect de hotărâre privind asigurarea cofinanțării pentru 

categoriile de cheltuieli care se finanțează din bugetul local pentru proiectul de investiție 

,,Modernizarea drumului comunal DC 11 din comuna Beica de Jos, județul Mureș".
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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 10 voturi „pentru”.

Se adoptă Hotărârea nr. 10/13.07.2016.

La punctul nr.5 al Ordinei de zi zi, Proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării unui 

teren în suprafață de 202 mp. situat în extravilanul comunei Petelea, identificat în CF nr. 51743, 

nr. cadastral 51743.

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 10 voturi „pentru”.

Se adoptă Hotărârea nr. 11/13.07.2016.

La punctul nr.6 al Ordinei de zi zi, Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii unui imobil 

din domeniul public al Comunei Beica de Jos în domeniul  privat al comunei Beica de Jos și 

desființarea prin demolare a acestuia.

Se trece la discuții.

Domnul viceprimar întreabă pe doamna primar cum se va proceda cu demolarea.

Doamna primar: demolarea o vom face cu muncitorii noștri, șoferii de pe microbuze și cu 

beneficiarii de ajutor social. 

Nemaifiind alte discuții, 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 10 voturi „pentru”.

Se adoptă Hotărârea nr. 12/13.07.2016.

La punctul nr.7 al Ordinei de zi zi, Proiect de hotărâre privind nominalizarea 

reprezentantului Comunei Beica de Jos în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară ECOLECT MUREȘ.

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 10 voturi „pentru”.

Se adoptă Hotărârea nr. 13/13.07.2016.
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La punctul nr.8 al Ordinei de zi, Diverse.

La acest punct pe ordinea de zi este prezent și domnul Florin Zamfir care prezintă 

consiliului local o propunere de proiect prin programul operațional capital uman 2014-2020, axa 

prioritară 4 - Incluziune socială și combaterea sărăciei. Cererile de finanțare se pot depune până la 

1 august 2016. Proiectul constă în înființarea unui centru multicultural pentru romi iar aportul UAT 

este de 2% din valoarea proiectului. Grupul țintă vor fi 900 persoane, vor fi cursuri de lucrător în 

construcții, reabilitarea și întabularea unor imobile, etc.

Urmare a acestei prezentări consiliul local este de acord în principiu cu acest proiect dar 

votul final va fi într-o ședință viitoare și numai după o analizare profundă.

Doamna Horvath Ema, domiciliată în Beica de Jos, nr. 177, prin cererea înregistrată sub nr. 

2159/05.07.2016 solicită un ajutor constând în materiale de construcții pentru consolidarea 

locuinței, ea fiind persoană bolnavă și bătrână și fără posibilități.

În urma discuțiilor se hotărăște acordarea unui ajutor constând în materiale de construcție 

rezultate din demolări.

Domnul Kadar Istvan solicită încheierea unui contract de arendă pentru suprafața de 0,80 

ha teren (lot zootehnic) situat în localitatea Șerbeni.

În urma discuțiilor purtate se hotărăște reanalizarea acestei solicitări și modalitatea de 

transmitere spre folosință. Prețul va fi undeva în jur de 160 lei/an. 

Domnul consilier Iacob Nicolae ridică problema iluminatului stradal din Căcuciu.

Domnul viceprimar: am luat la cunoștință și se va rezolva.

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


