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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 29 AUGUST 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 29.08.2013, orele 13,00 la sediul 

primăriei, cu următoarea,

ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special de reprezentare a autorităţii 

publice în AGA ADI Ecolect 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 aprobarea modului de exercitare a dreptului de acces al 

furnizorilor de reţele de comunicaţi electronice pe proprietatea publică şi privată a comunei Beica 

de Jos, judeţul Mureş.  

4. 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, fiind absenţi motivat domnii consilieri Bembe Nicolae şi Urs Marcel-Nicolae. 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 9 voturi „pentru”.

Se dă citire ordinei de zi şi se supune la vot.
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Ordinea de zi este aprobată cu 9 voturi „pentru”.

La punctul nr.1 al Ordinei de zi se află proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat 

special de reprezentare a autorităţii publice în AGA ADI Ecolect Mureş.

Nefiind obiecții cu privire la conținutul expunerii de motive și proiectului de hotărîre, se trece 

la vot.

Hotărârea în întregime se aprobă cu cu 9 voturi „pentru”.

Se adoptă Hotărârea nr. 27/29.08.2013.

La punctul nr.2 al Ordinei de zi, se află proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului 

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

judeţul Mureş.

Nefiind obiecții cu privire la conținutul expunerii de motive și proiectului de hotărîre, se trece 

la vot.

Hotărârea în întregime se aprobă cu cu 9 voturi „pentru”.

Se adoptă Hotărârea nr. 28/29.08.2013

La punctul nr.3 al Ordinei de zi, se află proiect de hotărâre privind aprobarea modului de 

exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de reţele de comunicaţi electronice pe proprietatea 

publică şi privată a comunei Beica de Jos, judeţul Mureş.  

Se trece la discuţii.

Domnul Cocean Ioan întreabă dacă dacă preţul reprezentând contravaloarea dreptului de 

folosinţă asupra terenului ocupat de reţelele electronice îl va încasa primăria şi pentru reţelele care 

vor străbate terenurile proprietate privată a cetăţenilor.

Domnul secretar: preţul privind accesul furnizorilor de reţele de comunicaţi electronice este 

numai pentru proprietatea publică şi privată a comunei Beica de Jos.  

Nemaifiind alte discuţii se trece la vot.

Hotărârea în întregime se aprobă cu cu 9 voturi „pentru”.

Se adoptă Hotărârea nr. 29/29.08.2013

La punctul nr.4 al Ordinei de zi, Diverse.

Se ia în discuţie cererea Asociaţiei Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi Turul nr. 6/2013 prin 

care solicită adoptarea unei hotărâri de consiliu cu privire la aprobarea asocierii localităţii cu 

Asociaţia proprietarilor de terenuri agricole şi forestiere CINEGETICAGRO.
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În urma discuţiilor purtate consilierii decid că nu vor iniţia un astfel de proiect de hotărâre 

deoarece din informaţiile pe care le deţin există un contract cu AGVPS MUREŞ, Filiala Mureş, 

grupa Gorneşti.

Domnul consilier Gheorghe Alexandru: domnilor consilieri aş dori să sesizez faptul că cu 

toate că s-au montat camere de luat vederi care au costat destul de mult se continuă furtul de 

lemne din pădurea proprietate privată a cetăţenilor. Chiar zilele trecute am văzut două căruţe care 

veneau cu lemne furate.

În urma discuţiilor purtate toată lumea este de acord ca pentru viitoarea şedinţă a consiliului 

local să fie invitaţi şi lucrătorii postului de poliţie Beica de Jos pentru a prezenta o situaţie privind 

furturile din comună.

Domnul Cocean Ioan: domnilor consilieri pentru viitoarea şedinţă voi prezenta şi eu un 

material cu privire la unele competenţe ale consiliului local şi delegatului sătesc precum şi un 

punct de vedere cu privire la distribuirea fondurilor din buget.

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

pentru prezenţă şi declară şedinţa închisă.

                    Preşedinte de şedinţă,                                                            Secretar,

                      Fabian Laszlo                                   Pop Silvestru-Vasile




