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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 4 IULIE 2013 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 04.07.2013, orele 13,00 la sediul 

primăriei, cu următoarea,

ordine de zi:

1. Proiect  de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință

2. Proiect  de hotărâre privind rectificarea bugetului general pe anul 2013

3. 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. La şedinţă participă şi domnul Cocean Ioan, ales delegat sătesc al localităţii Nadăşa.

În consecinţă şedinţa este legal constituită.

Domnul Pop Silvestru Vasile, secreterul 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 ordinei de zi şi se supune la vot.

Ordinea de zi este aprobată cu 11 voturi „pentru”.

La punctul nr.1 al Ordinei de zi se află proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de 

ședință.

Domnul consilier Kadar Istvan propune ca președinte de ședință pentru o perioadă de trei 

luni de zile pe domnul consilier Fabian Laszlo.
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Nefiind nici o obiecţie vizavi de această propunere şi neexistând nici o altă propunere, 

proiectul este supus la vot.

Hotărârea în întregime se aprobă cu cu 11 voturi „pentru”.

Se adoptă Hotărârea nr. 24/04.07.2013.

La punctul nr.2 al Ordinei de zi, se dă citire raportului și proiectului de hotărâre privind 

rectificarea bugetului general pe anul 2013.

Se trece la discuții:

Domnul consilier Gheorghe Alexandru întreabă cu ce se va acoperii școala și căminul din 

Căcuciu și ce se va face cu țigla rămasă. De asemenea propune ca o parte din țigla rămasă să fie 

folosită pentru înlocuirea țiglei deteriorate de pe dispensarul veterinar.

Doamna primar: căminul cultural și școala din localitatea Căcuciu intenționăm să le 

acoperim cu tablă lindab iar țigla rămasă va fi folosită pentru nevoi locale. 

Nefiind obiecții cu privire la conținutul raportului și proiectului de hotărîre, se trece la vot.

Hotărârea în întregime se aprobă cu cu 11 voturi „pentru”.

Se adoptă Hotărârea nr. 25/04.07.2013

La punctul nr.5 al Ordinei de zi, Diverse.

Domnul consilier Iacob Nicolae informează consiliul local și pe doamna primar despre faptul 

că parohia ortodoxă Șerbeni ar avea nevoie de aproximativ 300 bucați țiglă folosită, țiglă care va 

rămâne în urma reparării acoperișului școlii și căminului cultural din localitatea Căcuciu.

Domnul consilier Gheorghe Alexandru informează consiliul local și pe doamna primar 

despre faptul că parohia ortodoxă Beica de Jos ar avea nevoie de aproximativ 500 bucați țiglă 

folosită, țiglă care va rămâne în urma reparării acoperișului școlii și căminului cultural din 

localitatea Căcuciu pentru acoperirea magaziei cu lemne.

Doamna primar: domnilor consilieri cei doi preoți să depună o cerere în acest sens.

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

pentru prezenţă şi declară şedinţa închisă, urând celor prezenți sărbători fericite.

                    Preşedinte de şedinţă,                                                            Secretar,

                      Fabian Laszlo                                    Pop Silvestru-Vasile




