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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 noiembrie 2018 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 28.11.2018, orele 10,00 la sediul 

primăriei, cu următoarea,

ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind prelungirea valabilității Planului Urbanistic General și a 

Regulamentului de Urbanism al comunei Beica de Jos 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional nr. 1 la contractul de închiriere nr. 

28/07.05.2018 încheiat între Comuna Beica de Jos și Asociația ,,Valea Speranței” Beica de Jos

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea angajării domnului Pop Dumitru-Victor ca asistent 

personal al persoanei cu handicap grav Pop Victor

4. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea și scoaterea definitivă din circuitul agricol a 

suprafaței de 150 mp. teren extravilan, domeniul privat al comunei Beica de Jos, precum și 

aprobarea închirierii acestei suprafețe în vederea construirii unei staţii de telecomunicaţii, 

necesară desfăşurării activităţii de utilizator public al reţelei terestre ce permite stabilirea legăturilor 

de telecomunicaţii între telefoane mobile sau între acestea şi abonaţii reţelei telefonice comutată 

public

5. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 la HCL nr. 38/28.07.2017 privind 

stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei 

ocupaționale „Administrație” angajați în cadrul Primăriei Comunei Beica de Jos 

6. 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 
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astăzi 10 consilieri. Domnul consilier Crișan Ioan este absent. La şedinţă este prezent şi 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”.

Se dă citire  întregii 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 prelungirea valabilității Planului 

Urbanistic General și a Regulamentului de Urbanism al comunei Beica de Jos.

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 10 voturi „pentru”.

Se adoptă Hotărârea nr. 51/28.11.2018.

La punctul nr.2 al Ordinei de zi, Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional nr. 1 

la contractul de închiriere nr. 28/07.05.2018 încheiat între Comuna Beica de Jos și Asociația 

,,Valea Speranței” Beica de Jos.

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 10 voturi „pentru”.

Se adoptă Hotărârea nr. 52/28.11.2018.

La punctul nr.3 al Ordinei de zi, Proiect de hotărâre privind aprobarea angajării domnului 

Pop Dumitru-Victor ca asistent personal al persoanei cu handicap grav Pop Victor.

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 10 voturi „pentru”.

Se adoptă Hotărârea nr. 53/28.11.2018.

La punctul nr.4 al Ordinei de zi, Proiect de hotărâre privind dezmembrarea și scoaterea 

definitivă din circuitul agricol a suprafaței de 150 mp. teren extravilan, domeniul privat al comunei 

Beica de Jos, precum și aprobarea închirierii acestei suprafețe în vederea construirii unei staţii de 
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telecomunicaţii, necesară desfăşurării activităţii de utilizator public al reţelei terestre ce permite 

stabilirea legăturilor de telecomunicaţii între telefoane mobile sau între acestea şi abonaţii reţelei 

telefonice comutată public.

Se trece la discuții.

Doamna primar prezintă consiliului local o informare cu privire la necesitatea închirierii 

suprafeței de 150 mp. teren, în sensul că la nivelul comunei nu există semnal de telefonie iar S.C. 

Orange România S.A propune instalarea unei stații de telefonie mobilă GSM pentru îmbunătățirea 

acoperirii în zona Beica de Jos, iar instalarea acestei stații de telefonie mobilă GSM va duce la 

creşterea potenţialului zonei din punct de vedere al dotărilor și va deservi populația comunei 

precum și instituțiile și firmele care își desfășoară activitatea pe raza comunei.  

În continuare se ia în discuție prețul închirierii.

Se propune chiria lunară de 75 Euro plus TVA, plătibilă în lei la cursul B.N.R. de la data 

emiterii facturii.

Se supune la vot 75 Euro plus TVA. Unanimitate.   

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 10 voturi „pentru”.

Se adoptă Hotărârea nr. 54/28.11.2018.

La punctul nr.5 al Ordinei de zi, Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 la HCL 

nr. 38/28.07.2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul 

contractual din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” angajați în cadrul Primăriei Comunei 

Beica de Jos.

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 10 voturi „pentru”.

Se adoptă Hotărârea nr. 55/28.11.2018.

La punctul nr.6 al Ordinei de zi, Diverse.

Doamna primar prezintă consiliului local adresa Camerei de conturi Mureș nr. 

2048/15.11.2018 referitoare la Decizia de prelungire a termenului pentru realizarea măsurilor 

dispuse prin Decizia nr. 39/20.10.2017, emisă pentru UATC Beica de Jos. 

Domnul Ursu Gheorghe: ce se întâmplă cu lemnele de foc pentru populație.
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Doamna primar: se va exploata o partidă de lemne pentru populație, aproximativ 360 

m/ster.

În urma discuțiilor purtate consilierii propun ca prioritate la cumpărarea lemnelor de foc să 

aibă cetățenii cu impozitele și taxele achitate la zi. 

Domnul consilier Neagu Vasile-Ioan: la Chiheru s-a hotărât ca cei care au datorii la bugetul 

local să nu poată cumpăra lemne de foc.

Doamna primar: prin adresa nr. 16134/09.11.2018, Instituția Prefectului-Județul Mureș ne 

aduce la cunoștință informarea Direcției Silvice Mureș referitoare la volumele de masă lemnoasă 

disponibile pentru vânzare pentru populație, de exemplu la rampă la Lăpușna sunt lemne de foc la 

145 lei/m.ster.

Doamna primar: de asemenea vă aduc la cunoștință faptul că avem informații că din 

pădurea școlii din Șerbeni se fură lemne, iar în acest sens vom solicita Ocolului Silvic Reghin o 

inspecție.

Domnul consilier Ursu Gheorghe: doamna primar, la biserica de pocăiți nu s-au dat 

niciodată lemne.

Doamna primar: vă bate Dumnezeu dacă spuneți asta, numei eu de câte ori v-am dat 

lemne.

Doamna primar: domnilor consilieri, țin să vă informez că s-a finalizat investiția de 

alimentare cu apă și canalizare menajeră în localitatea Beica de Jos, s-a făcut recepția la 

terminarea lucrărilor și Ministerul mediului va face plata ultimei facturi. 

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

pentru prezenţă şi declară şedinţa închisă.

  Preşedinte de şedinţă,                                                              Secretar,

                          Neagu Vasile-Ioan                                                      Pop Silvestru-Vasile




