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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 23 aprilie 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 23.04.2018, orele 10,00 la sediul 

primăriei, cu următoarea,

ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a calităţii de consilier local a domnului Urs 

Marcel-Nicolae

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea angajării doamnei Tomaș Paraschiva ca asistent 

personal al persoanei cu handicap grav Tamaș Dorina

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin atribuire directă a suprafeței de 

522,1 ha. pajiști(pășuni) aflate în domeniul privat al comunei Beica de Jos, judeţul Mureş    

4. Discutarea cererii domnului Ciocan Arpad-Ninel înregistrată sub nr. 662/28.02.2018

5. Raportul primarului privind starea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-

teritoriale

6. Raportul primarului asupra situației gestionării bunurilor

7. 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 10 consilieri, lipsind domnul consilier Urs Marcel-Nicolae.

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”.
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Se dă citire 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 încetarea de drept a calităţii de 

consilier local a domnului Urs Marcel-Nicolae.

Având în vedere avizul favorabil al comisiilor de specialitate și neexistând obiecţii cu privire 

la raport şi proiectul de hotărâre se trece la vot.

Hotărârea se aprobă cu 10 voturi „pentru”.

Se adoptă Hotărârea nr. 23/23.04.2018.

La punctul nr.2 Ordinei de zi, Proiect de hotărâre privind aprobarea angajării doamnei 

Tomaș Paraschiva ca asistent personal al persoanei cu handicap grav Tamaș Dorina.

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. 24/23.04.2018.

La punctul nr.3 Ordinei de zi, Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin atribuire 

directă a suprafeței de 522,1 ha. pajiști(pășuni) aflate în domeniul privat al comunei Beica de Jos, 

judeţul Mureş.

La acest punct de pe ordinea de zi participă și unii crescători de animale din comună, 

respectiv domnii Runcan Mihai-Dan, Mare Dumitru, Crișan Nicolae-Florin, Crișan Dan, Crișan 

Ioan, Tropotei Maria, Crișan Stelian, Moldovan Răzvan-Cristian, Bucin Ioniță și Borda Vasile.  

Doamna primar și domnul secretar fac lămuririle necesare vizavi de acest punct de pe 

ordinea de zi.

Domnul Runcan Mihai-Dan solicită și i se de-a voie să ia cuvântul și se aprobă. Domnia sa 

solicită să se prevadă regula după care se vor atribui suprafețele de pajiști crescătorilor de 

animale solicitanți, respectiv în funcție de animale sau altă regulă așa cum decide consiliul local.

Doamna primar și domnul secretar informează că la atribuirea pajiștilor se va tine cont de 

încărcătura de animale, iar pajiștile să se atribuie proporțional crescătorilor de animale, de 

numărul de cereri depuse precum și de restul documentelor solicitate, documente care vor fi 

anexate cererii. De asemenea pe pășunile de vaci se vor accepta doar aceste animale iar pe 

pășunile mixte se vor accepta atât oi și capre cât și vaci și cai.  
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  Doamna primar: noi suntem conștienți că nu deținem o așa mare suprafață de pajiști încât 

să putem mulțumii pe toată lumea, dar încercăm, în limita posibilităților să atribuim pășune tuturor 

solicitanților.

Domnul consilier Neagu Vasile-Ioan: să se atribuie pășune, dar să nu se întâmple ca în anii 

anteriori când din luna septembrie animalele din Sînmihai să pască pe culturile cetățenilor din 

Șerbeni.

Domnul Borda Vasile: cei care își cumpără multe animale să se gândească și unde le vor 

pășuna, nu numai să vină la primărie și să strige că au nevoie de pășune.

În continuare are loc un lung și încins schimb de replici între unii consilieri și unii crescători 

de animale. 

Văzând că discuțiile se încing, președintele de ședință solicită să se ia o pauză de zece 

minute pentru calmarea spiritelor, pauză care se aprobă de consiliul local.  

După pauză, domnul Tropotei Emanoil ridică problema cetățenilor în vârstă care au una sau 

două vaci și nu solicită pășune comunală.

Crescătorii de animale prezenți, și care intenționează să depună cereri pentru atribuire 

pășune, își i-au angajamentul să accepte la pășunat pe pășunile pentru vaci și să pășuneze și 

vacile locuitorilor din aceste sate, respectiv Sînmihai de Pădure și Căcuciu.

Având în vedere discuțiile purtate, toată lumea a înțeles, a fost de acord și și-a însușit cele 

discutate precum și regulile după care se vor atribui suprafețele de pajiști crescătorilor de animale 

solicitanți.   

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.

Se votează fiecare articol în parte. Unanimitate.

Hotărârea se aprobă cu 10 voturi „pentru”.

Se adoptă Hotărârea nr. 25/23.04.2018.

La punctul nr.4 al Ordinei de zi, se ia în discuție cererea domnului Ciocan Arpad-Ninel 

înregistrată sub nr. 662/28.02.2018 prin care solicită un ajutor constând în căpriori, grinzi, ciment 

și o mașină de sort pentru repararea casei pe motivul că este asistat social și are soția bolnavă.

În urma discuțiilor purtate se hotărăște ca o comisie din partea primăriei șă se deplaseze la 

locuința acestuia din localitatea Beica de Sus pentru a constata cele solicitate prin cerere și în 

funcție de constatările de la fața locului să fie ajutat cu materiale de construcții rezultate din 

demolări. 
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La punctul nr.5 al Ordinei de zi, se prezintă Raportul primarului privind starea economică, 

socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale.

La punctul nr.6 al Ordinei de zi, se prezintă Raportul primarului asupra situației gestionării 

bunurilor.

La punctul nr.7 al Ordinei de zi, Diverse.

Domnul viceprimar ridică problema câinilor vagabonzi. Se consultă doamna contabil dacă 

sunt bani pentru o achiziție și încheierea unui contract cu o firmă de hingheri pentru prinderea 

acestora.

Doamna contabil: la următoarea rectificare de buget vom aloca bani în acest sens.

Domnul Sava Zaharie: doamna primar doresc din nou să ridic problema marcării lemnelor 

de foc.

Doamna primar: cei de la Ocolul Silvic Reghin au promis că vor veni la marcat.

Domnul Neagu Vasile-Ioan ridică problema necesității reparării drumurilor către câmp.

Domnul viceprimar: avem nevoie de 5 mașini de pietriș pentru repararea acestor drumuri.

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

pentru prezenţă şi declară şedinţa închisă.

Preşedinte de şedinţă,                                                              Secretar,

                                 Kiss Iosif                                                                Pop Silvestru-Vasile


