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PROCES – VERBAL
Încheiat astăzi 10 IANUARIE 2014 cu ocazia şedinţei extraordinare 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 extraordinară pentru data de 10.01.2014, 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 utilizarea excedentului bugetului local pe anul 2014
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
10, lipsând motivat domnul Fabian Laszlo. La ședință participă și 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 10 voturi „pentru”.
Se dă citire ordinei de zi şi se supune la vot.
Ordinea de zi este aprobată cu 10 voturi „pentru”.
La punctul nr.1 al Ordinei de zi se află proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de
ședință.
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Domnul consilier Coasta Liviu-Viorel propune ca președinte de ședință pentru o perioadă
de trei luni de zile pe domnul consilier Urs Marcel-Nicolae.
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 10 voturi „pentru”.
Se adoptă Hotărârea nr. 1/10.01.2014.
La punctul nr.2 al Ordinei de zi, se dă citire raportului și proiectului de hotărâre privind
utilizarea excedentului bugetului local pe anul 2014.
Nefiind obiecții cu privire la conținutul raportului și proiectului de hotărîre, se trece la vot.
Hotărârea în întregime se aprobă cu cu 10 voturi „pentru”.
Se adoptă Hotărârea nr. 2/10.01.2014
La punctul nr.3 al Ordinei de zi, Diverse.
Se face o informare a consiliului local cu privire la activitățile desfășurate de către lucrătorii
Postului de poliție Beica de Jos în perioada anului 2013.
De asemenea doamna primar informează consiliul local despre faptul că a depus o
solicitare Instituției Prefectului-Județul Mureș în vederea sprijinirii pentru suplimentarea lucrătorilor
postului de poliție cu încă un agent.
În continuare doamna primar face o informare a consiliului local cu privire la Programul
RO10 “Copii şi tineri aflaţi în situaţii de risc şi Iniţiative locale şi regionale pentru reducerea
inegalităţilor naţionale şi promovarea incluziunii sociale" schema de granturi mici Local, finanţat
prin intermediul Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European (SEE) 2009-2014.
Operatorul programului este Fondul Roman pentru dezvoltare sociala.
Domnul Cocean Ioan: care este suma maximă care poate fi accesată?
Doamna primar: 200.000 Euro.
Domnul Cocean Ioan: în proiect vor fi menționați toți pași și domeniile de activitate?
Doamna primar: se va face un SF și un proiect în acest sens care vor fi supuse aprobării
consiliului local.
Doamna primar: propun din partea consiliului local să facă parte din grupul de inițiativă
domnii consilieri Bembe Nicolae și Urs marcel-Nicolae.
Toți consilierii sunt de acord cu aceste propuneri precum și cu inițiativa de a promova un
astfel de proiect.
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Fiind epuizate toate punctele de pe ordinea de zi, Preşedintele de şedinţă mulţumeşte
pentru prezenţă şi declară şedinţa închisă.
Preşedinte de şedinţă,

Secretar,

Urs Marcel-Nocilae

Pop Silvestru-Vasile
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