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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 18 iunie 2019 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 18.06.2019, orele 13,00 la sediul 

primăriei, cu următoarea,

ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a calității de consilier local a domnului 

Neagu Vasile-Ioan

2. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Bucin 

Rodica-Valeria

3. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcţii pentru 

aparatul de specialitate al primarului comunei Beica de Jos, judeţul Mureş

4. Proiect de hotărâre privind reactualizarea Devizului general și a principalilor indicatori 

tehnico-economici ca urmare a aplicării O.U.G nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în 

domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte 

normative şi prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare și a Instrucțiunilor 

ANAP nr. 2/2018 privind ajustarea preţului contractului de achiziţie publică/sectorială, cu 

modificările și completările ulterioare, la contractul de achiziție publică aferent obiectivului de 

investiții: „Construire dispensar medical uman Beica de Jos” finanțat prin Programul Național de 

Dezvoltare Locală 2017-2020 și a finanțării de la bugetul local a cheltuielilor conform devizului 

general actualizat și a prevederilor art. 8 din Ordinul M.D.R.A.P. nr. 1851/2013 privind aprobarea 

Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală

5. Proiect de hotărâre privind reactualizarea Devizului general și a principalilor indicatori 

tehnico-economici ca urmare a aplicării O.U.G nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în 
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domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte 

normative şi prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare și a Instrucțiunilor 

ANAP nr. 2/2018 privind ajustarea preţului contractului de achiziţie publică/sectorială, cu 

modificările și completările ulterioare, la contractul de achiziție publică aferent obiectivului de 

investiții: „Asfaltare străzi de interes public în Beica de Jos, Nadășa, Beica de Sus, Șerbeni și 

drumuri comunale DC 14 Beica de Jos - Habic, DC 10 Căcuciu - Sânmihai de Pădure, județul 

Mureș” finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2017-2020 și a finanțării de la 

bugetul local a cheltuielilor conform devizului general actualizat și a prevederilor art. 8 din Ordinul 

M.D.R.A.P. nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a 

prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului 

naţional de dezvoltare locală

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei 

speciale de salubrizare în judeţul 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 10 consilieri, domnul Neagu Vasile-Ioan prezentându-și demisia care a fost înregistrată sub 

nr. 2466/12.06.2019. La ședință este prezent și domnul Salcă Ilie, ales delegat sătesc al localităţii 

Căcuciu.

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”.

Se dă citire ordinii de zi și se supune la vot

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

La punctul nr.1 Ordinei de zi, Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a calității de 

consilier local a domnului Neagu Vasile-Ioan.

Având în vedere avizul favorabil al comisiilor de specialitate și neexistând obiecţii cu privire 

la referatul întocmit de către primarul și secretarul comunei Beica de Jos precum față de proiectul 

de hotărâre se trece la vot.

Hotărârea se aprobă cu 10 voturi „pentru”.

Se adoptă Hotărârea nr. 25/18.06.2019.
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La punctul nr.2 al Ordinei de zi, Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de 

consilier local al doamnei Bucin Rodica-Valeria.

La discutarea acestui punct de pe ordinea de zi este prezentă și doamna Bucin Rodica-

Valeria care a fost invitată în prealabil.

Comisia de validare constituită prin Hotărârea Consiliului Local Beica de Jos nr. 

1/29.06.2016 și modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 13/26.03.2018 examinează pentru 

validare propunerea de consilier local de pe lista de supleanți a Partidului Social Democrat, în 

conformitate cu prevederile art. 31 alin. (3) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 

republicată, cu modificările și completările ulterioare şi Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002, cu 

modificările şi completările și a întocmit Procesul-verbal de validare nr. 2549/18.06.2019.

Comisia propune Consiliului Local validarea mandatului de consilier local a doamnei Bucin 

Rodica-Valeria și președintele comisiei, domnul Kiss Iosif dă citire procesului verbal de validare nr. 

2549/18.06.2019.

În continuare se supune la vot proiectul de hotărîre.

Hotărârea în întregime se aprobă cu cu 10 voturi „pentru”.

În conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1) din Legea 215/2001 privind administraţia 

publică locală doamna Bucin Rodica-Valeria dă citire jurământului:  

„Jur să respect Constituţia şi legile Ţării şi să fac cu bună credinţă tot ceea ce stă în puterile 

şi priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Beica de Jos. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!”

După citirea jurământului acesta semnează jurământul.

Hotărârea în întregime se aprobă cu cu 10 voturi „pentru”.

Se adoptă Hotărârea nr. 26/18.06.2019.

La punctul nr.3 al Ordinei de zi, Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a 

statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Beica de Jos, judeţul 

Mureş.

Având în vedere avizul favorabil al comisiilor de specialitate 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. 27/18.06.2019.

La punctul nr.4 al Ordinei de zi, Proiect de hotărâre privind reactualizarea Devizului general 

și a principalilor indicatori tehnico-economici ca urmare a aplicării O.U.G nr. 114/2018 privind 
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instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea 

şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu modificările și completările 

ulterioare și a Instrucțiunilor ANAP nr. 2/2018 privind ajustarea preţului contractului de achiziţie 

publică/sectorială, cu modificările și completările ulterioare, la contractul de achiziție publică

aferent obiectivului de investiții: „Construire dispensar medical uman Beica de Jos” finanțat prin 

Programul Național de Dezvoltare Locală 2017-2020 și a finanțării de la bugetul local a cheltuielilor 

conform devizului general actualizat și a prevederilor art. 8 din Ordinul M.D.R.A.P. nr. 1851/2013 

privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală

Având în vedere avizul favorabil al comisiilor de specialitate 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. 28/18.06.2019.

La punctul nr.5 al Ordinei de zi, Proiect de hotărâre reactualizarea Devizului general și a 

principalilor indicatori tehnico-economici ca urmare a aplicării O.U.G nr. 114/2018 privind 

instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea 

şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu modificările și completările 

ulterioare și a Instrucțiunilor ANAP nr. 2/2018 privind ajustarea preţului contractului de achiziţie 

publică/sectorială, cu modificările și completările ulterioare, la contractul de achiziție publică

aferent obiectivului de investiții: „Asfaltare străzi de interes public în Beica de Jos, Nadășa, Beica 

de Sus, Șerbeni și drumuri comunale DC 14 Beica de Jos - Habic, DC 10 Căcuciu - Sânmihai de 

Pădure, județul Mureș” finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2017-2020 și a 

finanțării de la bugetul local a cheltuielilor conform devizului general actualizat și a prevederilor art. 

8 din Ordinul M.D.R.A.P. nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea 

în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea 

Programului naţional de dezvoltare locală.

Având în vedere avizul favorabil al comisiilor de specialitate 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. 29/18.06.2019.

La punctul nr.6 al Ordinei de zi, Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de 

instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare în judeţul Mureş.
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Având în vedere avizul favorabil al comisiilor de specialitate 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. 30/18.06.2019.

La punctul nr.7 al Ordinei de zi, Diverse.

Doamna primar: domniclor consilieri, doresc să vă informez că la nivelul comunei avem 

debite restante de aproximativ 1600000 lei și tot cei cu debite restante urlă că ei au drepturi, dar 

uită că au și obligații. Țin să vă informez că trebuie să luăm măsuri pentru executarea silită a 

acestor debitori, inclusiv sechestre. Am trimis casierul și fata de la impozite din casă în casă, 

poate, poate vom mai încasa din debite. Zilnic vin amenzi, cei care sunt sancționați nu plătesc și o 

mare parte din ei nu au bunuri care să poată fi executate silit.

Domnul Kis Iosif: eu încă de anul trecut am propus să fie făcute sechestre, sau să se ia 

legătura cu un executor.

Domnul Moldovan Ioan: să vedeți când o să vie iarna câte amenzi o să fie.

În urma discuțiilor purtate consiliul local propune găsirea unei modalități de angajare a unui 

executor pentru recuperarea creanțelor restante. 

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

pentru prezenţă şi declară şedinţa închisă.

Preşedinte de şedinţă,                                                              Secretar,

                           Haba Zaharie                                                      Pop Silvestru-Vasile




