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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 26 februarie 2015 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 26.02.2015, orele 13,00 la 

sediul primăriei, cu următoarea,

ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind structura rețelei școlare pentru anul 2015 - 2016 de pe raza 

comunei Beica de Jos, judeţul Mureş

2. Proiect de hotărâre privind modificarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară ECOLECT MUREŞ

3. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcți pentru aparatul de specialitate al 

primarului comunei Beica de Jos, judeţul Mureş

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor al 

comunei Beica de Jos, județul Mureș

5. 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, lipsind domnul consilier Bembe Nicolae. La şedinţă participă şi domnul Cocean Ioan, ales 

delegat sătesc al localităţii Nadăşa.

În consecinţă şedinţa este legal constituită.

Din partea Școli Gimnaziale Beica de Jos participă doamna Hurghiș Carmen în calitate de 

Director al școlii.
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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 10 voturi „pentru”.

Se dă citire ordinii de zi.

Doamna primar solicită suplimentarea ordinii de zi cu trei noi puncte și anume:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului de 

investiție ,,Modernizarea drumului comunal DC 11 din comuna Beica de Jos, județul Mureș".

2. Proiect de hotărâre privind asigurarea cofinanțării pentru categoriile de cheltuieli care se 

finanțează din bugetul local pentru proiectul de investiție ,,Modernizarea drumului comunal DC 11 

din comuna Beica de Jos, județul Mureș".

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de Parteneriat între comuna 

Beica de Jos și Fundația pentru promovarea Agriculturii Regioinale FAER Reghin.

Se supune la vot suplimentarea ordinii de zi cu cele trei puncte.

Unanimitate.

Se supune la vot întreaga ordine de zi.

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

La punctul nr.1 al Ordinei de zi, se află Proiect de hotărâre privind structura rețelei școlare 

pentru anul 2015 - 2016 de pe raza comunei Beica de Jos, judeţul Mureş.

Doamna director al școlii care este prezentă la ședință face câteva precizări cu privire la 

acest punct de pe ordinea de zi cu privire la structura rețelei școlare, numărul de elevi și numărul 

de profesori.

Se trece la discuții.

Domnul Gheorghe Alexandru: ar trebui făcute toate diligențele pentru reînfințarea școlii 

primare din localitatea Beica de Sus.

Doamna Hurghiș: din discuțiile purtate, pentru anul școlar 2015-2016 nu se va putea.

Domnul Iacob Nicolae: domnilor consilieri, nu am văzut, dar din informații știu că la 

microbuzul școlar cel nou deja a fost tăiată tapițeria de pe câteva scaune.

Doamna Hurghiș: am avut ședință în cadrul consiliului profesoral și s-a dezbătut această 

problemă precum și problema șoferului de pe microbuz.

Nemaiexistând alte discuții se supune la vot proiectul de hotărâre.

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

Se adoptă Hotărârea nr. 9/26.02.2015.
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La punctul nr.2 al Ordinei de zi, se află Proiect de hotărâre privind modificarea Actului 

Constitutiv și a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECOLECT MUREŞ

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

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

Se adoptă Hotărârea nr. 10/26.02.2015.

La punctul nr.3 al Ordinei de zi, se află Proiect de hotărâre privind modificarea statului de 

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

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

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

Se adoptă Hotărârea nr. 11/26.02.2015.

La punctul nr.4 al Ordinei de zi, se află Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de 

analiză și acoperire a riscurilor al 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 10 voturi „pentru”.

Se adoptă Hotărârea nr. 12/26.02.2015.

La punctul nr.5 al Ordinei de zi, se află Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici ai proiectului de investiție ,,Modernizarea drumului comunal DC 11 din comuna 

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 10 voturi „pentru”.

Se adoptă Hotărârea nr. 13/26.02.2015.

La punctul nr.6 al Ordinei de zi, se află Proiect de hotărâre privind asigurarea cofinanțării 

pentru categoriile de cheltuieli care se finanțează din bugetul local pentru proiectul de investiție 

,,Modernizarea drumului comunal DC 11 din comuna 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 10 voturi „pentru”.

Se adoptă Hotărârea nr. 14/26.02.2015.

La punctul nr.7 al Ordinei de zi, se află Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii 

Acordului de Parteneriat între comuna Beica de Jos și Fundația pentru promovarea Agriculturii 

Regioinale FAER Reghin.
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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” și unul împotrivă (domnul Fabian 

Laszlo).

Se adoptă Hotărârea nr. 15/26.02.2015.

La punctul nr.5 Diverse.

Domnul Tropotei Emanoil: ar trebui luate măsuri pentru repararea geamurilor de la căminul 

cultural din localitatea Sînmihai de Pădure.

Doamna primar: ieri s-au pus perdele noi și după cum știți acel cămin a fost reperat acum 

doi ani și nu s-a avut grijă să se întrețină.

Domnul Gheorghe Alexandru: ar trebui găsită o modalitate de remunerare a persoanelor 

care le au în grijă, acei așa ziși directori de cămine.

Domnul Cocean Ioan: eu aș propune ca consilierilor din fiecare localitate să le fie date în 

primire căminele culturale.

Domnul Iacob Nicolae: doamna primar spune că din satele din sus nu sunt chitanțe cu 

chirie cămin pentru că nu sunt activități, dar eu de când am în primire căminul de la Căcuciu am 

mărit numărul tacâmurilor pe care îl am în inventar. 

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


