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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 25 ianuarie 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 25.01.2018, orele 10,00 la sediul 

primăriei, cu următoarea,

ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind privind structura rețelei școlare pentru anul 2017 - 2018 de pe 

raza comunei Beica de Jos, judeţul Mureş

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare al 

aparatului de specialitate al primarului comunei Beica de Jos, judeţul Mureş

3. Proiect de hotărâre privind emiterea avizului Consiliului Local al comunei Beica de Jos, 

județul Mureș în calitate de administrator al domeniului public de interes local al comunei pentru 

Reactualizare PUG Comuna Beica de Jos și Regulament Local de Urbanism 

4. Proiect de hotărâre privind adoptarea propunerii de acordare a calificativului pentru 

performanțele profesionale individuale ale secretarului comunei Beica de Jos

pentru perioada 01.01.2017 - 31.12.2017

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurii privind modalitatea de 

gestiune a serviciului de iluminat public la nivelul UAT Comuna Beica de Jos, județul Mureș    

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 

astăzi 10 consilieri, lipsind 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 10 voturi „pentru”.

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 structura rețelei școlare pentru 

anul 2017 - 2018 de pe raza comunei Beica de Jos, judeţul Mureş.

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. 3/25.01.2018.

La punctul nr.2 al Ordinei de zi, Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de 

organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al primarului comunei Beica de Jos, judeţul 

Mureş.

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. 4/25.01.2018.

La punctul nr.3 al Ordinei de zi, Proiect de hotărâre privind emiterea avizului Consiliului 

Local al comunei Beica de Jos, județul Mureș în calitate de administrator al domeniului public de 

interes local al comunei pentru Reactualizare PUG Comuna Beica de Jos și Regulament Local de 

Urbanism.

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. 5/25.01.2018.

La punctul nr.4 al Ordinei de zi, Proiect de hotărâre privind adoptarea propunerii de 

acordare a calificativului pentru performanțele profesionale individuale ale secretarului comunei 

Beica de Jos pentru perioada 01.01.2017 - 31.12.2017.
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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. 6/25.01.2018.

La punctul nr.5 al Ordinei de zi, Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurii 

privind modalitatea de gestiune a serviciului de iluminat public la nivelul UAT Comuna Beica de 

Jos, județul Mureș.    

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. 7/25.01.2018.

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

Doamna primar: domnilor consilieri țin să vă informez că am semnat contractele de 

finanțare nr. 250 din data de 10.01.2018 încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administrației Publice și Fonduri Europene privind realizarea obiectivului "Construire dispensar 

medical uman Beica de Jos" în valoare de 943.000 lei și nr. 94 din data de 09.01.2018 încheiat cu 

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fonduri Europene privind realizarea 

obiectivului " Asfaltare străzi de interes public în Beica de Jos, Nadășa, Beica de Sus, Șerbeni și 

drumuri comunale DC 11 Beica de Jos - Habic, DC 10 Căcuciu - Sînmihai de Pădure, județul 

Mureș" în valoare de 7.108.000 lei. De asemenea am semnat actul adițional la contractul de 

finanțare privind introducerea apei și canalizare menajeră în localitatea Beica de Jos și vom putea 

continua și termina această investiție începută.

Mai doresc să vă informez că avem șanse mari de a semna contractul de finanțare și pentru 

proiectul Modernizarea sistemului de iluminat public stradal în comuna Beica de Jos, județul 

Mureș.

Domnul secretar: domnilor consilieri aș dori să vă reamintesc despre obligația d-voastră de 

a depune repoartele de activitate pentru anul 2017.

Doamna primar: domnilor consilieri, având în vedere faptul că toți locuitorii au pretenții, să 

nu uităm că au și obligații, sunt foarte mulți care au restanțe la impozitele și taxele locale. Aș dorii 

să se afișeze listele cu debitorii restanțieri, listele pe sate să se dea la consilierii din satele 

respective pentru a le afișa. În acest sens doresc să adoptăm o hotărâre de consiliu conform 

codului de procedură fiscală.
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Domnul consilier Tropotei Emanoil: domnilor, proprietarii de animale ridică deja problema 

pășunatului de animale.

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


