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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 AUGUST 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 18.08.2014, orele 13,00 la sediul 

primăriei, cu următoarea,

ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind încheierea unui contract de asociere în participație cu Regia 

Națională a Pădurilor - ROMSILVA, Direcția Silvică Mureș 

2. Proiect de hotărâre privind structura rețelei școlare pentru anul 2014 - 2015 de pe raza 

comunei Beica de Jos, judeţul Mureş

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al 

Poliției locale a comunei Beica de Jos, județul Mureș

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor specifice de evaluare a activității Poliției 

locale a comunei Beica de Jos, județul Mureș

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ordine și siguranță publică al comunei 

Beica de Jos, județul Mureș

6. 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 

9, lipsând domnii consilieri Urs Marcel-Nicolae și Fabian Laszlo. La şedinţă participă şi domnul 

Cocean Ioan, ales delegat sătesc al localităţii Nadăşa.

În consecinţă şedinţa este legal constituită.
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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 9 voturi „pentru”.

Se dă citire ordinii de zi.

Ordinea de zi este aprobată cu 9 voturi „pentru”.

La punctul nr.1 al Ordinei de zi, se află proiect de hotărâre privind încheierea unui contract

de asociere în participație cu Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA, Direcția Silvică Mureș.

La acest punct de pe ordinea de zi au fost invitați să participe și reprezentanții Direcției 

Silvice Mureș. Din partea Direcției Silvice Mureș participă domnul consilier Iacob Lucian și domnul 

director tehnic Puchianu Călin.

Se trece la discuții.

Domnul consilier Iacob Nicolae: aș dori să întreb pe domnii de la Direcția Silvică Mureș ce 

fel de animale vor fi crescute în această crescătorie ?

Domnul Puchianu Călin: cerbi lopătari și mistreți.

În continuare domnul Puchianu prezintă pe scurt consiliului local în ce constă investiția care 

se dorește a se realiza și ce decurge din acest proiect, precum și faptul că se dorește o colaborare 

benefică între Romsilva și comuna Beica de Jos prin realizarea acestei investiți.

Domnul Iacob Lucian: domnilor consilieri, din moment ce Romsilva este asociat majoritar și 

ceilalți asociați vor trebui să se plieze pe cerințele asociatului majoritar, iar conform proiectului, 

toate animalele care se cresc vor fi pe terenul proprietatea statului iar pe terenul asociațiilor se va 

organiza doar vânătoarea. Pe terenurile lor se vor construi doar hrănitoare și standuri de 

vânătoare, adică construcți pasagere.

Domnul Gheorghe Alexandru: domnilor consilieri eu propun ca problemele discutate să se 

amâne pentru a fi discutate detaliat de către noi, să consultăm harta amenajistică pentru a se 

vedea pe ce coordonate va fi făcută împrejmuirea și pentru a putea studia modelul de contract pus 

la dispoziție de Romsilva deoarece avem unele obiecțiuni cu privire la unele articole.

În acest sens vom formula o adresă către Direcția Silvică Mureș cu modificările pe care le 

propunem în contract și pentru a putea domniile lor să ne pună la dispoziție harta amenajistică.

De aceea eu propun ca acest proiect de hotărâre să fie pus pe ordinea de zi la ședința 

următoare pentru a ne documenta și a face propunerile respective în contract.

Se supune la vot propunerea domnului Gheorghe. Unanimitate.

Se supune la vot proiectul de hotărâre.
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Se respinge cu 9 voturi, cu mențiunea să fie pus pe ordinea de zi la ședința următoare.

La punctul nr.2 al Ordinei de zi, se află proiect de hotărâre privind structura rețelei școlare 

pentru anul 2014 - 2015 de pe raza comunei Beica de Jos, judeţul Mureş.

Se trece la discuții:

Domnul director al școlii care este prezent la acest punct de pe ordinea de zi prezintă 

consiliului local structura propusă pentru anul 2014-2015 precum și motivele desființării unor școli 

și grădinițe adică elevi puțini în localitățile respective, economia de energie și carburanți.

Domnul Tropotei Emanoil: domnilor consilieri vă informez că ar trebui ca arhiva școlii din 

Sînmihai de Pădure să fie adusă la școala mare din Beica pentru a nu dispărea de acolo 

documente dacă se desfințează și ce va face primăria cu acea clădire.

Domnul Gheorghe: să se pună gratii la uși și geamuri pentru a nu se sparge.

Domnul Tropotei: ar fi bine să fie un termen pentru mutarea arhivei și anume săptămâna 

viitoare.

Neexistând alte discuții se supune la vot.

Hotărârea în întregime se aprobă cu cu 9 voturi „pentru”.

Se adoptă Hotărârea nr. 35/18.08.2014.

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

Regulamentului de organizare și funcționare al Poliției locale a comunei Beica de Jos, județul 

Mureș.

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

Hotărârea în întregime se aprobă cu cu 9 voturi „pentru”.

Se adoptă Hotărârea nr. 36/18.08.2014.

La punctul nr.4 al Ordinei de zi, se află proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor 

specifice de evaluare a activității Poliției locale a comunei Beica de Jos, județul Mureș.

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

Hotărârea în întregime se aprobă cu cu 9 voturi „pentru”.

Se adoptă Hotărârea nr. 37/18.08.2014.

La punctul nr.5 al Ordinei de zi, se află proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de 

ordine și siguranță publică al comunei Beica de Jos, județul Mureș.

Neexistând obiecţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre se trece la vot.
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Hotărârea în întregime se aprobă cu cu 9 voturi „pentru”.

Se adoptă Hotărârea nr. 38/18.08.2014.

La punctul nr.6 al Ordinei de zi, Diverse.

Domnul Rați Vasile, domiciliat în Petelea zona Mociar, nr. 783 solicită aprobarea racordări 

la conducta de alimentare cu apă și canalizare menajeră a comunei Beica de Jos.

Consiliul local: să revină cu o cerere în acest sens după finalizarea proiectului.

Prin adresa nr. 27/22.07.2014 Ziarul de Mureș solicită susținerea financiară a paginilor care 

vor fi dedicate eroilor din comuna Beica de Jos în volumul Eroi Mureșeni în Marele Război., 

respectiv 4 pagini, cu suma de 4000 lei + TVA.

Domnul Cocean: la Nadășa este un cimitir al eroilor și ar trebui amenajat acela, cum a făcut 

comuna vecină Chiheru.

Consiliul local: nu aprobă solicitarea Ziarului de Mureș din lipsă de fonduri și pentru că este 

mare suma pentru 4 pagini.

Domnul secretar prezintă consiliului local adresa nr. 646/e din 06.08.2014 a Ocolului Silvic 

Gurghiu cu privire la autorizarea la exploatare a partizilor pe anul 2014.  

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

pentru prezenţă şi declară şedinţa închisă.

                     Preşedinte de şedinţă,                                                              Secretar,

                         Bembe Nicolae                            Pop Silvestru-Vasile


