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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 SEPTEMBRIE 2014 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 26.09.2014, orele 15,00 la 

sediul primăriei, cu următoarea,

ordine de zi:

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

investiție ,,MODERNIZAREA DRUMULUI COMUNAL DC 11 ÎNTRE KM - 6+000 - 7+350 DIN 

COMUNA BEICA DE JOS, JUDEȚUL MUREȘ"

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

investiție ,,REABILITARE TERMICĂ ȘI REPARAȚII LA ȘCOALA GENERALĂ BEICA DE JOS, 

CLASELE V-VIII"  

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

investiție ,,MODERNIZAREA DRUMULUI COMUNAL DC 11 DIN 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 

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

Cocean Ioan, ales delegat sătesc al localităţii Nadăşa.

În consecinţă şedinţa este legal constituită.

Domnul secretar informează consiliul local depre faptul că domnul consilier Tropotei 

Emanoil și-a exprimat în scris opțiunea de a face parte din Partidul Social Democrat organizația 

Beica de Jos în baza OUG nr. 55/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind administrația 

publică locală, opțiunea domniei sale fiind înregistrată sub nr. 3087/22.09.2014.
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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 aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici ai proiectului de investiție ,,MODERNIZAREA DRUMULUI COMUNAL DC 11 

ÎNTRE KM - 6+000 - 7+350 DIN COMUNA BEICA DE JOS, JUDEȚUL MUREȘ".

Se trece la discuții.

Doamna primar face consiliului local o scurtă prezentare a acestui proiect de investiție, 

informând totodată consilul local despre faptul că aceste lucrări se vor efectua în localitatea 

Șerbeni.

Nemaiexistând alte discuții se supune la vot.

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

Se adoptă Hotărârea nr. 44/26.09.2014.

La punctul nr.2 al Ordinei de zi, se află proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici ai proiectului de investiție ,,REABILITARE TERMICĂ ȘI REPARAȚII LA 

ȘCOALA GENERALĂ BEICA DE JOS, CLASELE V-VIII".  

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. 45/26.09.2014.

La punctul nr.3 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 9 voturi „pentru”.

Se adoptă Hotărârea nr. 46/26.09.2014.

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

pentru prezenţă şi declară şedinţa închisă.

                     Preşedinte de şedinţă,                                                            Secretar,

                        Tropotei Emanoil                            Pop Silvestru-Vasile


