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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 28 martie 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 28.03.2019, orele 10,00 la sediul 

primăriei, cu următoarea,

ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință

2. Proiect de hotărâre privind stabilirea componenței echipei mobile, pentru intervenția de 

urgență în cazurile de violență domestică

3. Proiect de hotărâre privind mandatarea  reprezentantului  autorităţii deliberative a 

comunei Beica de Jos de a vota în Adunarea Generală a A.D.I „AQUA INVEST MUREŞ” 

modificarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, respectiv a 

Contractelor de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare pentru 

persoane fizice/juridice, în aria de operare a  S.C. „Compania Aquaserv” S.A.

4. 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 11 consilieri. La şedinţă este prezent 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 11 voturi „pentru”.

Se supune la vot solicitarea doamnei primar. Unanimitate.
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Se dă citire ordinei de zi și se supune la vot.

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

La punctul nr.1 Ordinei de zi, Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință.

Se trece la discuții.

Domnul consilier Oprea Crăciun îl propune ca președinte de ședință pe domnul Haba 

Zaharie. 

Nemaifiind alte propuneri, 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. 18/28.03.2019.

La punctul nr.2 al Ordinei de zi, Proiect de hotărâre privind stabilirea componenței echipei 

mobile, pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică.

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. 19/28.03.2019.

La punctul nr.3 al Ordinei de zi, Proiect de hotărâre privind mandatarea  reprezentantului  

autorităţii deliberative a comunei Beica de Jos de a vota în Adunarea Generală a A.D.I „AQUA 

INVEST MUREŞ” modificarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, 

respectiv a Contractelor de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare 

pentru persoane fizice/juridice, în aria de operare a  S.C. „Compania Aquaserv” S.A.

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. 20/28.03.2019.

La punctul nr.4 al Ordinei de zi, Diverse.

Se prezintă consiliului local adresa Fundației Creștine Diakonia înregistrată sub nr. 

40/06.03.2019 cu privire posibilitatea încheierii unui contract având ca obiect servicii de îngrijire 

socio-medicală la domiciliu prin intermediul Filialei Reghin a Fundației Creștine Diakonia.
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În urma discuțiilor purtate se stabilește posibilitatea ca pe viitor să se adopte o hotărâre în 

vederea aprobării încheierii unui contract având ca obiect aceste servicii. 

Doamna Primar: domnilor consilieri, țin să vă informez că de luni se vor începe lucrările la 

construirea dispensarului din localitatea Beica de Jos. De asemenea țin să vă informea că în 

proiectul de construire, parcarea este prevăzută în spatele clădirii, dar există posibilitatea 

achiziționării terenului care se află în fața locului unde se va realiza construcția, iar apoi să 

modificăm proiectul și să amenajăm parcarea în față.

Domnul Moldovan Ioan: aș dori să ridic problema necesității reparării căminului cultural din 

Beica de Sus. 

Doamna Primar: vom încerca să rezolvăm această problemă.

Domnul Sava Zaharie: este necesară o mașină de piatră pe drumul de lângă pod din 

localitatea Nadășa.

Domnul Salcă Ilie: nu s-ar putea amenaja un acces din căminul cultural din Căcuciu direct 

la toaleta care se află pe holul școlii.

Doamna primar: da.

Domnul Ursu Gheorghe: vreau să ridic problema realizării canalizării la locuințele de la 

intrarea în Beica de Jos.

Doamna primar: proiectul este finalizat fără acea porțiune, dacă vor fi bani în bugetul local 

se va rezolva și această problemă.

Domnul Crișan Ioan: știți că la Rusalii vom avea 700 de ani de la atestatea satului Sânmihai 

de Pădure, iar pe terenul din spatele căminului unde dorim să amplasăm scena este o toaletă din 

lemn și ar trebui desfințată.

Doamna primar: de ce să nu se amplaseze scena în centrul satului în fața căminului, acolo 

în spate terenul este moale, dacă plouă se faci. 

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




