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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 23 septembrie 2019 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local Beica de 

Jos, judeţul Mureş.

Primarul comunei Beica de Jos, Moldovan Maria, prin Dispoziția primarului nr. 238/

16.09.2019 a convocat Consiliul Local al comunei Beica de Jos, judeţul Mureş în Şedinţă ordinară 

pentru data de 23.09.2019, orele 12,00 la sediul primăriei, cu următoarea,

ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind conferirea Titlului de

„CETĂŢEAN DE ONOARE AL COMUNEI BEICA DE JOS”

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal de negociere a prețului de 

cumpărare a terenului în suprafață de 335 mp. situat în intravilanul comunei Beica de Jos, sat 

Beica de Jos, identificat în CF nr. 50567, nr. cadastral 50567, întocmit de către comisia de 

negociere constituită prin Hotărârea Consiliului Local Beica de Jos nr. 38/30.07.2019 și completată 

prin Dispoziția primarului nr. 217/02.08.2019

3. Proiect de hotărâre privind revizuirea Regulamentului de organizare și funcționare a 

Consiliului Local Beica de Jos, județul Mureș

4. Proiect de hotărâre privind modificarea Actului constitutiv și a Statutului Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară ,,AQUA INVEST MUREȘ”

5. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei 

Beica de Jos în Consiliul de Administrație al Școli Gimnaziale Beica de Jos

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de cooperare pentru aplicarea 

Proiectului de interes public ,,Operativitate în intervenție pentru siguranța comunității

7. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2019

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente 

proiectului ,,Construire Grădiniță cu program normal în localitatea Șerbeni”, cod SMIS 124658 
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  9. 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, fiind absent domnul consilier Tropotei Emanoil. La ședință este absent 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”.

Domnul secretar aduce la cunoștința consiliului local că sunt îndeplinite condițiile prevăzute 

de art. 136 alin. (8) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ de fiecare proiect de 

hotărâre înscris pe ordinea de zi.

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 aprobarea Regulamentului privind 

conferirea Titlului de „CETĂŢEAN DE ONOARE AL COMUNEI BEICA DE JOS”.

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

la referatul de aprobare al inițiatorului precum față de proiectul de hotărâre se trece la vot.

Hotărârea se aprobă cu 10 voturi „pentru”.

Se adoptă Hotărârea nr. 40/23.09.2019.

La punctul nr.2 al Ordinei de zi, Proiect de hotărâre privind aprobarea procesului-verbal de 

negociere a prețului de cumpărare a terenului în suprafață de 335 mp. situat în intravilanul

comunei Beica de Jos, sat Beica de Jos, identificat în CF nr. 50567, nr. cadastral 50567, întocmit 

de către comisia de negociere constituită prin Hotărârea Consiliului Local Beica de Jos nr. 

38/30.07.2019 și completată prin Dispoziția primarului nr. 217/02.08.2019.

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

la referatul de aprobare al inițiatorului precum față de proiectul de hotărâre se trece la vot.

Hotărârea se aprobă cu 10 voturi „pentru”.

Se adoptă Hotărârea nr. 41/23.09.2019.
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La punctul nr.3 al Ordinei de zi, Proiect de hotărâre privind revizuirea Regulamentului de 

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

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

la referatul de aprobare al inițiatorului precum față de proiectul de hotărâre se trece la vot.

Hotărârea se aprobă cu 10 voturi „pentru”.

Se adoptă Hotărârea nr. 42/23.09.2019.

La punctul nr.4 al Ordinei de zi, Proiect de hotărâre privind modificarea Actului constitutiv 

și a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,AQUA INVEST MUREȘ”.

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

la referatul de aprobare al inițiatorului precum față de proiectul de hotărâre se trece la vot.

Hotărârea se aprobă cu 10 voturi „pentru”.

Se adoptă Hotărârea nr. 43/23.09.2019.

La punctul nr.5 al Ordinei de zi, Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului 

Consiliului Local al comunei Beica de Jos în Consiliul de Administrație al Școli Gimnaziale Beica 

de Jos.

Se trece la discuții.

Domnul consilier Oprea Crăciun propune ca domnul consilier Kiss Iosif să fie 

reprezentantul Consiliului Local al comunei Beica de Jos în Consiliul de Administrație al Școli 

Gimnaziale Beica de Jos.

Nemaifiind alte propuneri și având în vedere avizul favorabil al comisiilor de specialitate, 

neexistând obiecţii cu privire la referatul de aprobare al inițiatorului precum față de proiectul de 

hotărâre se trece la vot.

Hotărârea se aprobă cu 10 voturi „pentru”.

Se adoptă Hotărârea nr. 44/23.09.2019.

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

cooperare pentru aplicarea Proiectului de interes public ,,Operativitate în intervenție pentru 

siguranța comunității.

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

la referatul de aprobare al inițiatorului precum față de proiectul de hotărâre se trece la vot.

Hotărârea se aprobă cu 10 voturi „pentru”.

Se adoptă Hotărârea nr. 45/23.09.2019.
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La punctul nr.7 al Ordinei de zi, Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe 

anul 2019.

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

la referatul de aprobare al inițiatorului precum față de proiectul de hotărâre se trece la vot.

Hotărârea se aprobă cu 10 voturi „pentru”.

Se adoptă Hotărârea nr. 46/23.09.2019.

La punctul nr.8 al Ordinei de zi, Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare 

și a cheltuielilor aferente proiectului ,,Construire Grădiniță cu program normal în localitatea 

Șerbeni”, cod SMIS 124658.

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

la referatul de aprobare al inițiatorului precum față de proiectul de hotărâre se trece la vot.

Hotărârea se aprobă cu 10 voturi „pentru”.

Se adoptă Hotărârea nr. 47/23.09.2019.

La punctul nr.9 al Ordinei de zi, Diverse.

Se ia în discuție cererea doamnei Rostaș Lorica Argentina înregistrată sub nr. 

3859/23.09.2019 prin care solicită aprobarea unei cantități de lemn de foc pe motivul că este 

bolnavă și se află într-o situație critică.

Doamna primar: domnilor consilieri, cunoașteți situația doamnei și trebuie să găsim o 

modalitate de a o ajuta, eventual din lemnele care sunt confiscate.

Consiliul local este de acord cu propunerea doamnei primar.

Se ia în discuție cererea domnului Timoce Ionuț Sorin, preot al Parohiei Ortodoxe Române 

Beica de Sus cu filia Beica de Jos, cerere înregistrată sub nr. 3429/26.08.2019, prin care solicită 

suma de 5000 lei pentru parohie în vederea executării schimbării acoperișului la casa parohială 

din Beica de Jos și drenaj în jurul bisericii în Beica de Sus.

Domnul Crișan Ioan: am hotărât în ședințele anterioare că se vor da ajutoare de 5000 lei 

pentru fiecare parohie pentru construirea de capele mortuare și nu pentru diverse reparații.

În urma discuțiilor purtate se hotărăște ca la o ședință viitoare să se inițieze un proiect de 

hotărâre cu privire la cererea formulată și atunci se va hotărî în acest sens.

Se ia în discuție cererea domnului Bimbo Dinu, fondator și președinte al Asociației creștine 

,,Credința mare”, constând în acțiuni de ajutorare materială și spirituală a persoanelor aflate în 

dificultate, cerere înregistrată sub nr. 3405/22.08.2019, prin care solicită aprobarea un spațiu 
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necesar pentru desfășurarea activității fundației, respectiv spațiul fostului dispensar veterinar 

pentru o durată de doi ani.

Doamna primar: clădirea fostului dispensar veterinar solicitată este într-o stare avansată de 

degradare și trebuie demolată deoarece prezintă pericol de ruinare, deci nu poate fi închiriată, mai 

mult pe terenul respectiv se intenționează construirea unei baze sportive, unei săli de sport. Dacă 

se putea implementam proiectul de construire a dispensarului medical pe terenul respectiv și nu 

unde se construiește acum.

Domnul secretar: domnilor consilieri țin să vă informez că prin Hotărârea Consiliului Local 

nr. 11/09.07.2008 s-a aprobat locația pentru amplasarea obiectivului ,,Sală de sport” pe terenul 

respectiv, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 12/09.07.2008  s-a aprobat demararea procedurilor 

privind executarea Studiului de fezabilitate și al proiectului privind ,,Construcția unei baze sportive 

în spațiul rural”, prin Hotărârea Consiliului Local nr. 21/03.09.2008 s-a hotărât transmiterea în 

folosință gratuită Companiei naționale de Investiții CNI SA a terenului în suprafață de 2307 mp. Pe 

durata construirii obiectivului ,,Sală de sport”, iar prin Hotărârea Consiliului Local nr. 6/23.02.2009 

s-a aprobat trecerea Dispensarului veterinar din domeniul public în domeniul privat al comunei, 

având în vedere starea înaintată de degradare iar pe terenul aferent se prevede construirea unei 

săli de sport. 

Domnul Bimbo Dinu care este prezent la acest punct pe ordinea de zi solicită a i se permite 

să ia cuvântul și i se aprobă: domnilor, asociația are scop umanitar și noi urmărim să ajutăm 

cetățenii nevoiași ai comunei indiferent de religie sau etnie, vom primi ajutoare și avem nevoie de 

spațiu pentru a le putea depozita.

Doamna primar: dacă vin ajutoare se pot depozita în căminul cultural până la ve-ți distribui, 

sau în altă locație cum ar fi clădirea unde funcționează dispensarul medical din Căcuciu deoarece 

acolo sunt multe camere.

În continuare au loc discuții contradictorii vizavii de această cerere și președintele de 

ședință supune la vot cererea domnului Bimbo Dinu.

- Voturi „pentru” aprobarea spațiului solicitat necesar pentru desfășurarea activității 

fundației, respectiv spațiul fostului dispensar veterinar pentru o durată de doi ani - 2 voturi  

„pentru”, respectiv domnii consilieri Moldovan Ioan și Ursu Gheorghe.

- Voturi „împotrivă” aprobării spațiului solicitat necesar pentru desfășurarea activității 

fundației, respectiv spațiul fostului dispensar veterinar pentru o durată de doi ani - 6 voturi  

„împotrivă”, respectiv domnii consilieri Crișan Ioan, Fabian Laszlo, Bucin Rodica-Valeria, Sava 

Zaharie, Sava Zaharie și Kiss Iosif.
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- Se „abțin” de la aprobarea spațiului solicitat necesar pentru desfășurarea activității 

fundației, respectiv spațiul fostului dispensar veterinar pentru o durată de doi ani - 2 „abțineri”, 

respectiv domnii consilieri Kis Iosif și Oprea Crăciun.

  În conformitate cu prevederile art. 139 alin. (10) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, abținerile se numără la voturile împotrivă.  

Domnul consilier Kis Iosif: la școala mică trebuie magazia de lemne este deteliorată și 

trebuie consilidată sau demolată deoarece prezintă pericol de ruinare.

Domnul Crișan Ioan: domnilor consilieri țin să vă informez că din ce am văzut nu sunt 

mulțumit de executarea lucrărilor de asfaltare care sunt în derulare.  

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

pentru prezenţă şi declară şedinţa închisă.

Preşedinte de şedinţă,                                                              Secretar,

                       Bucin Rodica-Valeria                                                    Pop Silvestru-Vasile




