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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 16 iulie 2018 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 16.07.2018, orele 09,00 la 

sediul primăriei, cu următoarea,

ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-

economici a proiectului de investiție ,,Reabilitare, modernizare și dotare cămin cultural localitatea 

Beica de Jos, comuna Beica de Jos, județul Mureș”

2. 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. Lipsește delegatul sătesc al satului 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 dă citire ordinii 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 aprobarea Devizului general și a 

indicatorilor tehnico-economici a proiectului de investiție ,,Reabilitare, modernizare și dotare cămin 

cultural localitatea Beica de Jos, comuna Beica de Jos, județul Mureș”.
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Doamna primar face lămuririle necesare cu privire la acest punct de pe ordinea de zi 

referitoare la necesitatea și oportunitatea investiției având în vedere starea precară a acestei 

clădiri, în speță căminul cultural Beica de Jos. De asemenea informează consiliul local cu privire la 

valoarea totală a investiției conform devizului general în sumă totală de 1.026.115 lei cu TVA 

inclus, din care de 962.294 lei cu TVA inclus suma solicitată de la bugetul de stat și 63.821 lei cu 

TVA inclus valoarea finanțată din bugetul local al comunei Beica de Jos.  

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. 37/16.07.2018.

La punctul nr.2 al Ordinei de zi, Diverse.

Se pune în discuție cererea Preotului Pașcanu Daniel înregistrată sub nr. 2562/10.07.2018 

prin care solicită sprijin pentru a putea duce la bun sfârșit lucrările începute de construire a unei 

capele mortuare în localitatea Căcuciu.

În urma discuțiilor se propune de către doamna primar un ajutor constând în materiale de 

construcții undeva în jurul sumei de 5000 de lei, propunere cu care consilierii sunt de acord. Astfel 

în urma acestor discuții se stabilește ca la următoare ședință de consiliu să fie promovată o 

hotărâre în acest sens.

Se pune în discuție adresa domnului Iacob Nicolae, consilier al primarului comunei Beica 

de Jos, adresă înregistrată sub nr. 2559/10.07.2018 prin care propune achiziționarea de numere 

administrative pentru toate clădirile din comună, deoarece de pe multe imobile aceste numere 

lipsesc cu desăvârșire iar pe acele imobile unde aceste numere sunt afișate, aceste numere sunt 

de diferite mărimi și culori.

În urma discuțiilor purtate și a analizei acestei propuneri, consiliul local admite că este o 

propunere bună, iar pe viitor în funcție de buget și a analizei costurilor aferente să se promoveze o 

hotărâre în acest sens.  

Domnul consilier Sava Zaharie: doresc să vă informez că în localitatea Nadășa, în spatele 

fermei zootehnice sunt cetățeni care aruncă gunoaie. Am sesizat Poliția locală și doresc să aflu 

măsurile luate.

Este invitat la ședință domnul Polițist local Grama Ioan-Alexandru care informează că 

persoana care a aruncat gunoi a fost depistată și a fost invitată la sediul Poliției locale unde a 

declarat că terenul pe care a aruncat gunoiul este proprietatea privată a domniei sale. I s-a pus în 

vedere să curețe acel loc, în sens contrar va fi sancționat.
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Domnul consilier Kiss Iosif ridică problema necesității unei țevi care să traverseze strada la 

numărul administrativ 134 din localitatea Beica de Jos, deoarece când plouă toată apa se strânge 

în acel șanț și nu se poate scurge, existând pericolul unor accidente deoarece se joacă copii în 

zonă, și șanțul unde băltește apa este foarte adânc.

Domnul viceprimar: acolo trebuie schimbate tuburile. 

Domnul consilier Tropotei Emanoil informează pe doamna primar că ar trebui schimbate 

geamurile de la căminul cultural din localitatea Sânmihai de Pădure și ar trebui zugrăvit pe 

exterior.

Domnul consilier Crișan Ioan: doamna primar, când se va asfalta drumul de la Sânmihai?

Doamna primar: știți că contractul de finanțare este semnar și s-au demarat procedurile de 

licitație a executării lucrărilor pe SEAP.

Domnul Neagu Vasile-Ioan: doamna primar, ar trebui stopată intrarea cu utilaje grele pe 

drumurile de câmp pe timp nefavorabil deoarece tot se distrug aceste drumuri.    

Nemaifiind alte discuții și fiind epuizate toate punctele de pe ordinea de zi, Preşedintele de 

şedinţă mulţumeşte pentru prezenţă şi declară şedinţa închisă.

Preşedinte de şedinţă,                                                              Secretar,

                             Oprea Crăciun                                                      Pop Silvestru-Vasile




