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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 15 decembrie 2014 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 15.12.2014, orele 13,00 la sediul 

primăriei, cu următoarea,

ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2014

3. Proiect de hotărâre privind anularea creantelor fiscale restante aflate în sold mai mici de 

40 lei 

4. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale și alte taxe asimilate 

acestora, precum și amenzile aplicabile începând cu anul 2015

5. Proiect de hotărâre privind mandatul dat reprezentantului autorităţii pentru a vota în 

Adunarea Generală modificarea Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA 

INVEST MUREŞ” conform H.G. nr. 742 din 2014

6. Proiect de hotărâre privind mandatul dat reprezentantului autorităţii pentru a vota în 

Adunarea Generală a A.D.I „AQUA INVEST MUREŞ”  aprobarea Master Planului revizuit pentru 

sectorul de apă şi canal a judeţului Mureş

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 

8, lipsând domnii consilieri Urs Marcel-Nicolae, Bembe Nicolae și Borda Vasile. La şedinţă 

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

În consecinţă şedinţa este legal constituită.



2

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 8 voturi „pentru”.

Se dă citire ordinii de zi.

Ordinea de zi este aprobată cu 8 voturi „pentru”.

La punctul nr.1 al Ordinei de zi, se află proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de 

ședință.

Domnul consilier Tropotei Emanoil propune ca președinte de ședință pe următoarele trei 

luni pe domnul Gheorghe Alexandru-Vladimir.

Nemaifiind alte propuneri se trece la vot.

Hotărârea în întregime se aprobă cu cu 8 voturi „pentru”.

Se adoptă Hotărârea nr. 55/15.12.2014.

La punctul nr.2 al Ordinei de zi, se află proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului 

local pe anul 2014.

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 8 voturi „pentru”.

Se adoptă Hotărârea nr. 56/15.12.2014.

La punctul nr.3 al Ordinei de zi, se află proiect de hotărâre privind privind anularea 

creantelor fiscale restante aflate în sold mai mici de 40 lei.

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

Hotărârea în întregime se aprobă cu cu 8 voturi „pentru”.

Se adoptă Hotărârea nr. 57/15.12.2014.

La punctul nr.4 al Ordinei de zi, se află proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi 

taxelor locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzile aplicabile începând cu anul 2015.

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

Hotărârea în întregime se aprobă cu cu 8 voturi „pentru”.

Se adoptă Hotărârea nr. 58/15.12.2014.
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La punctul nr.5 al Ordinei de zi, se află proiect de hotărâre privind mandatul dat 

reprezentantului autorităţii pentru a vota în Adunarea Generală modificarea Statutului Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ” conform H.G. nr. 742 din 2014.

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

Hotărârea în întregime se aprobă cu cu 8 voturi „pentru”.

Se adoptă Hotărârea nr. 59/15.12.2014.

La punctul nr.6 al Ordinei de zi, se află proiect de hotărâre privind mandatul dat 

reprezentantului autorităţii pentru a vota în Adunarea Generală a A.D.I „AQUA INVEST MUREŞ”  

aprobarea Master Planului revizuit pentru sectorul de apă şi canal a judeţului Mureş.

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

Hotărârea în întregime se aprobă cu cu 8 voturi „pentru”.

Se adoptă Hotărârea nr. 60/15.12.2014.

La punctul nr.7 Diverse.

Doamna Mariana Ujică reprezentantul unui centru de îngrijire la domiciliu face o prezentare 

consiliului local privind activitatea desfășurată de către asociația lor privind îngrijirea la domiciliu a 

persoanelor bolnave.

Menționează faptul că pot desfășura îngrijiri la domiciliu persoanelor care necesită această 

îngrigire de pe raza comunei și se poate angaja chiar o asistentă medicală în acest sens.

De asemenea menționează faptul că se poate încheia un contract în acest sens cu consiliul 

local în funcția de numărul pacienților care trebuie îngrijiți, iar plata să se facă din bugetul local.

În urma discuțiilor consilierii îi transmit că rămâne deschisă discuția în funcție de bugetul pe 

anul 2015.

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


