ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA BEICA DE JOS
-CONSILIUL LOCALBEICA DE JOS, str. Principală nr.215
E-mail: beica@cjmures.ro, Tel./ Fax. 0265-719612

PROCES – VERBAL
Încheiat astăzi 15 SEPTEMBRIE 2014 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 15.09.2014, orele 13,00 la sediul
primăriei, cu următoarea,
ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind încheierea unui contract de asociere în participație cu Regia
Națională a Pădurilor - ROMSILVA, Direcția Silvică Mureș
2. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcți pentru aparatul de specialitate al
primarului comunei Beica de Jos, judeţul Mureş
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării și finanțări din bugetul local a
programului ,,Școală după Școală", parte a proiectului ,,Incluziune socială și îmbunătățirea
condiților de viață pentru romi și alte grupuri vulnerabile" și încheierea Protocolului de colaborare
între comuna Beica de Jos, Fundația FAER Reghin și Școala Gimnazială Beica de Jos
4. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea condițiilor de organizare și desfășurare a
concursului

în

vederea

ocupării

funcțiilor

publice

și

contractuale

vacante

în

cadrul

Compartimentului Poliție locală, ordine și liniște publică din aparatul de specialitate al primarului
comunei Beica de Jos, județul Mureș
5. Proiect proiectul de hotărâre privind modificarea anexei la H.C.L nr. 12/2001 privind
adoptarea inventarului bunurilor din domeniul public
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
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7, lipsând domnii consilieri Urs Marcel-Nicolae, Borda Vasile, Bembe Nicolae și Oprea Crăciun. La
şedinţă participă şi domnul Cocean Ioan, ales delegat sătesc al localităţii Nadăşa.
În consecinţă şedinţa este legal constituită.
Lipsind domnul consilier Bembe Nicolae care a fost ales președinte de ședință este necesar
alegerea unui nou președinte de ședință. Domnul consilier Gheorghe Alexandru îl propune pe
domnul Tropotei Emanoil.
Nemaifiind alte propuneri se supune la vot. Unanimitate.
La ședință participă ca invitați: doamna Hurghiș Carmen-Monica, noul Director al Școlii
gimnaziale Beica de Jos și Oprea Dorin din partea Postului de Poliție Beica de Jos.
În continuare doamna Hurghiș Carmen-Monica este prezentată consilierilor locali ca fiind
noul Director al Școli gimnaziale Beica de Jos care menționează că sa început bine anul școlar
2014-2015 iar pe toate posturile sunt cadre profesorale.
Consilieri îi urează bun venit și putere de muncă.
Domnul secretar informează consiliul local depre faptul că domnii consilieri Ilieș Victor și
Oprea Crăciun și-au exprimat în scris opțiunea de a face parte din Partidul Social Democrat
organizația Beica de Jos în baza OUG nr. 55/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind
administrația publică locală, opțiunea domniilor lor fiind înregistrată la data de 11.09.2014.
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 7 voturi „pentru”. Se dă citire ordinii
de zi. Ordinea de zi este aprobată cu 7 voturi „pentru”.
La punctul nr.1 al Ordinei de zi, se află proiect de hotărâre privind încheierea unui contract
de asociere în participație cu Regia Națională a Pădurilor - ROMSILVA, Direcția Silvică Mureș..
Se trece la discuții.
Domnul consilier Iacob Nicolae: domnilor consilieri trebuie să ne dândim bine, dacă nu
votăm ,,pentru" să participăm, vreau să vă întreb peste 2-3 ani dacă rămâne pădurea deschisă și
neînprejmuită, ne vom uita la cioate findcă lemnele se vor fura iar în situația asta ne vom trezi fără
pădure. Așa să vă gândiți că dacă se închide, nu se va mai fura. Eu am explicat la oameni din sat
precum și la cîțiva oameni din Șerbeni rolul și avantajele acestei asocieri.
Domnul Cocean Ioan: domnilor consilieri pe mine mă nedumerește faptul că, de ce nu
participăm și în consiliul de administrație, deoarece în contractul de participație fiind asociați ar
trebui să avem reprezentant și în consiliul de administrație iar cu privire la durata contractului am
câteva rețineri. Domnul consilier Gheorghe Alexandru: domnilor eu mă gândesc la cetățean. Ar
trebui să se stipuleze în contract să fie informați ce fel de investiții se fac pe terenul nostru.
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Domnul consilier Ilieș Victor: domnilor eu cred că este în avantajul nostru deoarece nu se
vor mai fura lemne.
Domnul consilier Iacob Nicolae: Să vă gândiți bine, dacă nu se închide pădurea se va
întâmpla ca la pădurea proprietarilor, rămânem fără pădure.
Nemaiexistând alte discuții se supune la vot.
Hotărârea în întregime se aprobă cu cu 7 voturi „pentru”.
Se adoptă Hotărârea nr. 39/15.09.2014.
La punctul nr.2 al Ordinei de zi, se află proiect de hotărâre privind modificarea statului de
funcți pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Beica de Jos, judeţul Mureş
Neexistând obiecţii cu privire la raport şi proiectul de hotărâre se trece la vot.
Hotărârea în întregime se aprobă cu cu 7 voturi „pentru”.
Se adoptă Hotărârea nr. 40/15.09.2014.
La punctul nr.3 al Ordinei de zi, se află proiect de hotărâre privind aprobarea implementării
și finanțări din bugetul local a programului ,,Școală după Școală", parte a proiectului ,,Incluziune
socială și îmbunătățirea condiților de viață pentru romi și alte grupuri vulnerabile" și încheierea
Protocolului de colaborare între comuna Beica de Jos, Fundația FAER Reghin și Școala
Gimnazială Beica de Jos.
Se trece la discuții.
Domnul consilier Tropotei Emanoil: aș dori să întreb următorul aspect, elevii care vor intra
în program vor primi și masă?
Doamna Hurghiș Carmen: da, pe urmă vor vor avea meditați.
Domnul consilier Kadar Istvan: aș dori să întreb pe doamna contabil dacă avem bani în
buget pentru program?
Doamna contabil: Da, pentru anul școlar 2014-2015 avem bani.
Domnul consilier Tropotei Emanoil: din câte știu în Reghin sunt școli unde au cerut părinți
pe cheltuiala lor să se stea după ore la meditați.
Nemaiexistând alte obiecţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre se
trece la vot.
Hotărârea în întregime se aprobă cu cu 7 voturi „pentru”.
Se adoptă Hotărârea nr. 41/15.05.2014.
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La punctul nr.4 al Ordinei de zi, se află proiect de hotărâre privind aprobarea condițiilor de
organizare și desfășurare a concursului în vederea ocupării funcțiilor publice și contractuale
vacante în cadrul Compartimentului Poliție locală, ordine și liniște publică din aparatul de
specialitate al primarului comunei Beica de Jos, județul Mureș.
Neexistând obiecţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre se trece la vot.
Hotărârea în întregime se aprobă cu cu 7 voturi „pentru”.
Se adoptă Hotărârea nr. 42/15.09.2014.
La punctul nr.5 al Ordinei de zi, se află proiect de hotărâre privind modificarea anexei la
H.C.L nr. 12/2001 privind adoptarea inventarului bunurilor din domeniul public, actualizat.
Neexistând obiecţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre se trece la vot.
Hotărârea în întregime se aprobă cu cu 7 voturi „pentru”.
Se adoptă Hotărârea nr. 43/15.05.2014.
La punctul nr.6 al Ordinei de zi, Diverse.
Doamna

Tropotei

Maria

din

localitatea

Sînmihai

de

Pădure,

prin

cererea

nr.

2784/25.08.2014 solicită camera din spate din incinta căminului cultural din Sînmihai de Pădure în
vederea amenajării unei stații de colectat lapte pentru cetățenii din acea localitate.
Domnul Runcan Mihai-Dan care participă la ședință în calitate de locuitor al satului
Sînmihai de Pădure solicită a i se aproba a lua cuvântul în această problemă.
Consiliul local aprobă luarea de cuvânt.
Runcan Mihai-Dan: domnilor după cum a-ți văzut este depusă o cerere în vederea atribuiri
acelei săli pentru colectare lapte deoarece în vechea sală apare mucedai fregvent. Societarea
care colectează și prelucrează laptele în speță Mirdatod dorește să facă o investiție în sala liberă
iar împreună cu Asociația crescătorilor de animale Sînmihai-Căcuci-Șerbeni să o amenajeze
pentru ca pe viitor să nu fie probleme.
Domnul consilier Tropotei: acolo există un răcitor al unui grup de cetățeni de la care se
colecta lapte adică producători. În continuare prezintă situația cu punctele de colectare a laptelui
din acea localitate.
În urma discuțiilor purtate se hotărăște ca într-o viitoare ședință a consiliului local să se
aprobe scoaterea la licitație în vederea închirierii acelui spațiu și se va adopta o hotărâre de
consiliu în acest sens.
Școala Gimnazială Beica de Jos prin cererea nr. 2932/08.09.2014 solicită montarea unui
sistem de supraveghere a unităților de învățământ.
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Doamna primar: s-a luat legătura cu firma care a montat camerele de supraveghere din
comună în acest sens.
Domnul consilier Gheorghe Alexandru: domnilor profit de prezența domnului de la poliția
Beica de Jos și aș dori să ridic problema mașinilor parcate pe marginea drumului județean DJ 153.
După cum știți au avut loc numeroase accidente și trebuie luate măsuri în acest sens.
Doamna primar: se va lua legătura cu Consiliul Județean pentru montarea unor praguri de
sol în zonele cu treceri de pietoni.
Domnul consilier Iacob Nicolae ridică problema prafului de pe DC 11.
Doamna primar: avem speranțe de asfaltare pe o porțiune de drum.
Domnul Cocean Ioan ridică problema amenajării cimitirului eroilor din localitatea Nadășa
care are o suprafața de cca 250mp.
Doamna primar: în prima fază vom putea amenaja acea suprafață cu două mașini de sort
pentru a se consolida.
Fiind epuizate toate punctele de pe ordinea de zi, Preşedintele de şedinţă mulţumeşte
pentru prezenţă şi declară şedinţa închisă.

Preşedinte de şedinţă,

Secretar,

Tropotei Emanoil

Pop Silvestru-Vasile
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