
1

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 21 decembrie 2016 cu ocazia şedinţei extraordinare 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 extraordinară pentru data de 21.12.2016, orele 08,00 la 

sediul primăriei, cu următoarea,

ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind înființarea Serviciului public local pentru gestionarea câinilor 

fără stăpân, stabilirea și amenajarea unui adăpost pentru câinii fără stăpân și aprobarea 

Regulamentului de organizare a activități de gestionare a câinilor fără stăpân în comuna Beica de 

Jos, județul Mureș

  

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”.

Se dă citire ordinii de zi și se supune la vot

Ordinea de zi este aprobată cu 11 voturi „pentru”.

La punctul nr.1 al Ordinei de zi, Proiect de hotărâre privind înființarea Serviciului public 

local pentru gestionarea câinilor fără stăpân, stabilirea și amenajarea unui adăpost pentru câinii 

fără stăpân și aprobarea Regulamentului de organizare a activități de gestionare a câinilor fără 

stăpân în comuna Beica de Jos, județul Mureș.
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Domnul Urs Marcel: în regulament se cer o mulțime de treburi și nu știu dacă ne permitem.

Doamna primar: înainte de a iniția proiectul am discutat și cu primăria Reghin.

Domnul Sava Zaharie: ar trebui afișat în fiecare sat cele hotărâte cu câinii.

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. 40/21.12.2016.

La Diverse se ia în discuție o nouă cerere a domnului preot Pașcanu Daniel înregistrată sub 

nr. 3857/20.12.2016 prin care solicită din nou ajutor financiar pentru acoperirea parțială a pagubei 

materiale provovate în urma unui accident de circulație pe DC 11 între localitățile Căcuciu și Beica 

de Sus din cauza drumului cu porțiuni cu gheață.

Fiind prezent la ședință acesta solicită a lua cuvântul: Domnilor am venit cu această 

solicitare pentru că sunt la început de drum în parogia șerbeni, noi am primit aceea mașină și vin 

cu solicitarea de a găsi o posibilitate pentru a putea continua misiunea hărăzită de domnul.

Domnul Iacob Nicolae: dacă ar fi posibilități, bugetul pe 2016 este așa cum este, în buget 

nu era prevăzut așa ceva.

Domnul Crișan Ioan: vor mai fi cazuri de acest fel și să nu se creeze un precedent.

Domnul Pașcanu Daniel: drumul nu a fost curățat și e din vina domniilor voastre.

Domnul Urs Marcel: părinte, dacă respectați viteza nu se întâmpla nimic, dar nu veniți cu 

acuzații că este iarnă și drumul nu poate fi curățat perfect.

Domnul Kiss Iosif: cea mai mare problemă e că o să vină și alți.

Domnul viceprimar: în zona aceea chiar era curățat drumul.

Domnul Pașcanu Daniel: ce spunea domnul viceprimar nu e chiar așa, era gheață. O să vin

în ianuarie cu o altă cerere.

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

pentru prezenţă şi declară şedinţa închisă urând consilierilor locali și doamnei primar Sărbători 

fericite.

                  

Preşedinte de şedinţă,                                                              Secretar,

                            Sava Zaharie                                                  Pop Silvestru-Vasile


