
1

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 20 decembrie 2017 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 20.12.2017, orele 10,00 la sediul 

primăriei, cu următoarea,

ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale și alte taxe asimilate 

acestora, precum și amenzile aplicabile începând cu anul 2018

2. Proiect de hotărâre privind anularea creanțelor fiscale aflate în sold

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2017

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea angajării domnului Grama Vasile ca asistent 

personal al persoanei cu handicap grav Grama Maria 

5. Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului ,,Achiziția de utilaje în comuna 

Beica de Jos, județul Mureș"

6. Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare nr. 45/2017 întocmit de ing. 

Varodi Tudor Cristian - evaluator autorizat

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea volumului de masă lemnoasă provenită din fondul 

forestier propus spre valorificare în anul 2018, prețul de referință precum și modul de valorificare

8. 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 9 consilieri, lipsind domnul consilier Iacob Nicolae care este bolnav și internat la spital și 

domnul consilier Urs Marcel-Nicolae.

În consecinţă şedinţa este legal constituită.
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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 și se supune la vot

Ordinea de zi este aprobată cu 9 voturi „pentru”.

La punctul nr.1 Ordinei de zi, Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor 

locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzile aplicabile începând cu anul 2018.

Se trece la discuții.

Nu există obiecţii cu privire la expunerea de motive, raportul de specialitate şi proiectul de 

hotărâre.

La propunerea privind taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a autorizației privind 

desfășurarea unor activități economice, față de cota propusă în proiect care era de 120 lei, 

consilierii locali Moldovan Ioan, Fabian Laszlo, Kiss Iosif și Neagu Vasile-Ioan au propus o altă 

cotă, respectiv 200 lei.

Se supune la vot această propunere. Propunerea este aprobată cu 9 voturi „pentru”.

Nemaifiind alte propuneri se trece la votul întregului proiect de hotărâre. 

Hotărârea se aprobă cu 9 voturi „pentru”.

Se adoptă Hotărârea nr. 53/20.12.2017.

La punctul nr.2 al Ordinei de zi, Proiect de hotărâre privind anularea creanțelor fiscale 

aflate în sold.

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

Hotărârea se aprobă cu 9 voturi „pentru”.

Se adoptă Hotărârea nr. 54/20.12.2017.

La punctul nr.3 al Ordinei de zi, Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe 

anul 2017.

Se trece la discuții. 

La acest punct doamna primar propune consiliului local suplimentarea proiectului de 

hotărâre inițial cu sumele alocate prin Decizia nr. 32.956/20.12.2017 emisă de Administraţia 

Judeţeană a Finanţelor Publice Mureş prin care s-a alocat instituţiei noastre suma de 23000 lei din 

sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor de personal la învăţământ.

Consiliul local aprobă cu 9 voturi „pentru” propunerea.
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Doamna contabil care este prezentă la acest punct de pe ordinea de zi prezintă consiliului 

local informațiile necesare referitoare la acest punct.

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

Hotărârea se aprobă cu 9 voturi „pentru”.

Se adoptă Hotărârea nr. 55/20.12.2017.

La punctul nr.4 al Ordinei de zi, Proiect de hotărâre privind aprobarea angajării domnului 

Grama Vasile ca asistent personal al persoanei cu handicap grav Grama Maria.

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

Hotărârea se aprobă cu 9 voturi „pentru”.

Se adoptă Hotărârea nr. 56/20.12.2017.

La punctul nr.5 al Ordinei de zi, Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului 

,,Achiziția de utilaje în comuna Beica de Jos, județul Mureș".

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

Hotărârea se aprobă cu 9 voturi „pentru”.

Se adoptă Hotărârea nr. 57/20.12.2017.

La punctul nr.6 al Ordinei de zi, Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare 

nr. 45/2017 întocmit de ing. Varodi Tudor Cristian - evaluator autorizat.

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

Hotărârea se aprobă cu 9 voturi „pentru”.

Se adoptă Hotărârea nr. 58/20.12.2017.

La punctul nr.7 al Ordinei de zi, Proiect de hotărâre privind aprobarea volumului de masă 

lemnoasă provenită din fondul forestier propus spre valorificare în anul 2018, prețul de referință 

precum și modul de valorificare.

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

Hotărârea se aprobă cu 9 voturi „pentru”.

Se adoptă Hotărârea nr. 59/20.12.2017.

La punctul nr.8 al Ordinei de zi, Diverse.
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Doamna primar prezintă consiliului local procesul-verbal de predare-primire înregistrat sub 

nr. 4416/05.12.2017 prin care Asociația Agricolă Valea Beicii predă Primăriei un cântar de măsurat 

cereale cu titlu gratuit.

Domnul consilier Tropotei Emanoil informează pe doamna primar și domnul viceprimar că 

în localitatea Sînmihai de Pădure există un caz social, și anume la nr. administrativ 89 locuiesc 

două persoane vârstnice și bolnave la care se deplasează ambulanța săptămânal, drumul până la 

casa acestora este impracticabil și ar trebui pusă niște piatră sau sort pe acest drum pentru a 

putea ajunge ambulanta la locuința acestora. De asemenea pe marginea drumului ar trebui 

toaletați arborii și pus un bec pe stâlpul din fața casei acestora pentru că nu este iluminat stradal.

Doamna primar: cunosc situația și o să încercăm să rezolvăm problema cât de curând.

Domnul Neagu Vasile-Ioan ridică problema iluminatului stradal în sensul că dimineața ar 

trebui să se oprească doar la 7 dimineața și nu mai devreme.

Domnul Moldovan Ioan ridică problema reparării străzii ce urcă în cartierul de romi de la 

Beica de Sus și anume pusă niște piatră și sort.

Domnul Kiss Iosif ridică problema drumului de la remiza PSI și anume că acest drum pe o 

anumită porțiune se surpă în pârâul Beica și malul ar trebui consolidat iar pe drumul spre Habic ar 

trebui pus niște sort.

Doamna primar: am luat la cunoștință aceste aspecte iar în funcție de banii din buget vom 

vedea ce vom putea face.

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

pentru prezenţă şi declară şedinţa închisă.

Preşedinte de şedinţă,                                                              Secretar,

                               Kis Iosif                                                               Pop Silvestru-Vasile


	
	

