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PROCES – VERBAL
Încheiat astăzi 03 februarie 2020 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local Beica
de Jos, judeţul Mureş.
Primarul comunei Beica de Jos, Moldovan Maria, prin Dispoziția primarului nr. 13/
30.01.2020 a convocat Consiliul Local al comunei Beica de Jos, judeţul Mureş în Şedinţă
extraordinară pentru data de 03.02.2020, orele 10,00 la sediul primăriei, cu următoarea,

ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garanție pentru
garantarea avansului proiectului ,,MODERNIZARE ȘI DOTARE CĂMIN CULTURAL ÎN COMUNA
BEICA DE JOS, SATUL ȘERBENI, JUDEȚUL MUREȘ”
2. Diverse
Domnul Pop Silvestru-Vasile, secretarul general al UAT comuna Beica de Jos, efectuează
prezenţa consilierilor la şedinţă, constatând că din totalul de 11 consilieri aleşi în funcţie, sunt
prezenţi astăzi 10 consilieri, fiind absent domnul consilier Tropotei Emanoil care este bolnav. La
ședință este prezent și domnul Salcă Ilie, ales delegat sătesc al localităţii Căcuciu.
În consecinţă şedinţa este legal constituită.
Domnul Pop Silvestru-Vasile, secretarul general al UAT comuna 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”.
Domnul secretar aduce la cunoștința consiliului local că sunt îndeplinite condițiile prevăzute
de art. 136 alin. (8) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare, de fiecare proiect de hotărâre înscris pe ordinea de zi.
Se dă citire ordinii de zi și se supune la vot
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Ordinea de zi este aprobată cu 10 voturi „pentru”.
La punctul nr.1 al Ordinei de zi, Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării prelungirii
scrisorii de garanție pentru garantarea avansului proiectului ,,MODERNIZARE ȘI DOTARE CĂMIN
CULTURAL ÎN COMUNA BEICA DE JOS, SATUL ȘERBENI, JUDEȚUL MUREȘ”.
Având în vedere avizul favorabil al comisiilor de specialitate și neexistând obiecţii cu privire
la referatul de aprobare al inițiatorului precum și față de proiectul de hotărâre se trece la vot.
Hotărârea se aprobă cu 10 voturi „pentru”.
Se adoptă Hotărârea nr. 4/03.02.2020.

La punctul nr.2 al Ordinei de zi, Diverse.
Se ia în discuție cererea domnului Ursu Gheorghe, cerere înregistrată sub nr.
361/27.01.2020, prin care solicită un ajutor financiar pe motivul că o parte din casa dânsului a ars
în data de 30.12.2019.
În urma discuțiilor purtate, domnul consilier Moldovan Ioan propune un ajutor în sumă de
5000 lei, așa cum a fost acordat și în alte situații similare.
Consiliul local este de acord cu acordarea unui ajutor în sumă de 5000 lei, urmând ca la
următoarea ședință de consiliu să fie inițiat un proiect de hotărâre în acest sens.
Domnul consilier Crișan Ioan: doamnă primar, cetățenii din localitatea Sânmihai de pădure
nu sunt de acord cu demolarea clădirii școlii, se dorește repararea acoperișului.
Doamna primar: nici nu s-a luat astfel de hotărâre, noi când am discutat au fost doar discuții
de principiu pentru a găsi cea mai bună soluție. De asemenea doresc să vă informez că s-a depus
un proiect pe fonduri europene pentru reabilitarea școlii din Șerbeni, unde suntem în faza de
evaluare.
Domnul consilier Moldovan Ioan: la Beica de Sus geamurile la școală ar trebui înlocuite.
Doamna primar: încercăm să le înlocuim la primăvară din bugetul local.
Domnul consilier Kis Iosif: pe calea de acces ce duce între ape ar trebui niște balast pe acel
drum.
Fiind epuizate toate punctele de pe ordinea de zi, Preşedintele de şedinţă mulţumeşte
pentru prezenţă şi declară şedinţa închisă.
Preşedinte de şedinţă,

Secretar general al U.A.T,

Ursu Gheorghe

Pop Silvestru-Vasile
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