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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 10 IANUARIE 2020 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local 

Beica de Jos, judeţul Mureş. 

Primarul comunei Beica de Jos, Moldovan Maria, prin Dispoziția primarului nr. 2/ 

06.01.2020 a convocat Consiliul Local al comunei Beica de Jos, judeţul Mureş în Şedinţă 

extraordinară pentru data de 10.01.2020, orele 10,00 la localul sediului administrativ, cu 

următoarea, 

 

ordine de zi: 

 

1. Proiect de hotărâre privind acoperirea definitivă a deficitului bugetar al secțiunii de 

dezvoltare și funcționare pe anul 2019  

2. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetului local în anul 2020 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de asistenți personali ai persoanelor cu 

handicap pentru anul 2020 

4. 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”. 
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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  

 Ordinea de zi este aprobată cu 10 voturi „pentru”. 

 

La punctul nr.1 Ordinei de zi, Proiect de hotărâre privind acoperirea definitivă a deficitului 

bugetar al secțiunii de dezvoltare și funcționare pe anul 2019.  

Având în vedere avizele 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. 1/10.01.2020. 

 

La punctul nr.2 al Ordinei de zi, Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetului 

local în anul 2020. 

Având în vedere avizele 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. 2/10.01.2020. 

 

La punctul nr.3 al Ordinei de zi, Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de 

asistenți personali ai persoanelor cu handicap pentru anul 2020. 

Având în vedere avizele 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. 3/10.01.2020. 

 

La punctul nr.3 al Ordinei de zi, Diverse. 

Domnul viceprimar: la rectificarea de buget local anterioară a fost pusă în buget suma de 

50000 lei  pentru apă canal și proiectul apă canal este terminat? 

Doamna contabilă a fost invitată pentru lămuriri deoarece doamna primar lipsește de la 

ședință fiind plecată la Tg-Mureș. 

Doamna contabilă: suma de 50000 lei sunt pentru proiectul de extindere apă-canal. 

Domnul viceprimar: ce se întâmplă cu apa-canal la nivel de comună? 
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Doamna contabil: pe tine te-au instruit cu pompele de canalizare, ai semnat pentru asta. 

Domnul viceprimar: să îmi spuneți când m-au instruit? 

Doamna contabilă: pe lângă faptul că sunt contabilă, sunt și cu achizițiile publice, am făcut 

ce mi-a stat în putință. 

În continuare au loc discuții vizavi de stabilirea prețului la apă la nivel de comună și despre 

cine se va ocupa cu încasarea apei și citirea contoarelor precum și întreținerea și predarea la 

Aquaserv. 

Domnul viceprimar: domnilor, la fel se întâmplă și cu ajutoarele sociale, doamna primar 

chiar dacă persoanele nu se încadrează, ea spune că se încadrează.  

 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 


