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PROCES – VERBAL
Încheiat astăzi 25 MARTIE 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 25.03.2014, 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 aprobarea deplasării în perioada 31.03.2014 - 04.04.2014 a
delegației comunei Beica de Jos în localitatea Naro, județul Agrigento, regiunea Sicilia, Italia
pentru semnarea Înțelegerii de Cooperare între comuna Beica de Jos, județul Mureș, România și
localitatea Naro, județul Agrigento, regiunea Sicilia, Italia
3. Proiect de hotărâre privind închirierea unei suprafeţe de 3,0291 ha teren extravilan aflat
în domeniul privat al comunei Beica de Jos, judeţul Mureş
4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2014
5. Proiect de hotărâre privind încheierea unui contract de prestare a serviciului de
precolectare, colectare și transport a deșeurilor municipale ale comunei Beica de Jos, județul
Mureș
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Comunei Beica de Jos la Asociatia GAL
Prietenia Mures-Harghita
7. Raportul primarului privind starea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativteritoriale
8. Raportul primarului asupra situației gestionării bunurilor
9. Diverse
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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 consilier Bembe Nicolae. La şedinţă participă şi domnul Cocean Ioan,
ales delegat sătesc al localităţii Nadăşa.
În consecinţă şedinţa este legal constituită.
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 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.
Domnul consilier Oprea Crăciun îl propune ca președinte de ședință pentru următoarele 3
luni pe domnul consilier Kadar Istvan.
Neexistând alte propuneri se trece la vot.
Hotărârea în întregime se aprobă cu cu 10 voturi „pentru”.
Se adoptă Hotărârea nr. 13/25.03.2014.
La punctul nr.2 al Ordinei de zi, se află proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării în
perioada 31.03.2014 - 04.04.2014 a delegației comunei Beica de Jos în localitatea Naro, județul
Agrigento, regiunea Sicilia, Italia pentru semnarea Înțelegerii de Cooperare între comuna Beica de
Jos, județul Mureș, România și localitatea Naro, județul Agrigento, regiunea Sicilia, Italia.
Doamna contabil informează consiliul local despre faptul că din lipsă de fonduri delegația
care participă să nu fie numeroasă.
Doamna primar: domnilor consilieri dacă îmi permiteți o sugestie, din delegație ar trebui să
facă parte primarul precum și domnul secretar care a întocmit toată documentația din punct de
vedere juridic și deoarece este prima întâlnire cu cei din Naro și poate domniile lor mai au unele
sugesti cu privire la conținutul Înțelegerii de Cooperare care se va semna este nevoie de
modificarea unor părți din înțelegere.
Domnul consilier Gheorghe Alexandru: sunt de acord cu cele propuse de doamna primar,
dar pe viitor când se vor mai face deplasări în delegație să facă parte câte un reprezentant din
fiecare partid.
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Domnul secretar: domnilor consilieri dacă îmi dați voie, într-o astfel de delegație consilierii
reprezintă comuna și nu partidele politice.
Domnul Cocean: Este absolut firesc să participe primarul și secretarul dar și un consilier
local.
Domnul Iacob Nicolae: eu propun și susțin ca din delegație să facă parte doamna primar și
domnul secretar.
Nemaifiind alte propuneri se supune la vot această propunere.
Hotărârea în întregime se aprobă cu cu 10 voturi „pentru”.
Se adoptă Hotărârea nr. 14/25.03.2014.
La punctul nr.3 al Ordinei de zi, se află proiect de hotărâre privind închirierea unei suprafeţe
de 3,0291 ha teren extravilan aflat în domeniul privat al comunei Beica de Jos, judeţul Mureş
Domnul Tropotei face o prezentare vizavi de terenul respectiv, teren care se află în
localitatea Sînmihai de Pădure și propune ca prețul de pornire al licitației să fie 300 lei/an/ha.
Unanimitate.
Domnul Ilieș Radu propune ca garanția de participare la licitație să fie de 300 lei și data
organizării licitației să fie data de 08.04.2014, ora 10,00. Unanimitate.
Domnul Gheorghe Alexandru propune a face parte din comisia de licitație domnii consilieri
Gheorghe Alexandru-Vladimir, Ilieș Victor și Coasta Liviu-Viorel și în comisia de soluționare a
contestațiilor domnii consilieri Tropotei Emanoil, Fabian Laszlo și Iacob Nicolae. Unanimitate.
Nemaiexistând obiecţii se trece la vot.
Hotărârea în întregime se aprobă cu cu 10 voturi „pentru”.
Se adoptă Hotărârea nr. 15/25.03.2014.
La punctul nr.4 al Ordinei de zi, se află proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului
local pe anul 2014..
Neexistând obiecţii cu privire la raport şi proiectul de hotărâre se trece la vot.
Hotărârea în întregime se aprobă cu cu 10 voturi „pentru”.
Se adoptă Hotărârea nr. 16/25.03.2014.
La punctul nr.5 al Ordinei de zi, se află proiect de hotărâre privind încheierea unui contract
de prestare a serviciului de precolectare, colectare și transport a deșeurilor municipale ale
comunei Beica de Jos, județul Mureș
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Neexistând obiecţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre se trece la vot.
Hotărârea în întregime se aprobă cu cu 10 voturi „pentru”.
Se adoptă Hotărârea nr. 17/25.03.2014.
La punctul nr.6 al Ordinei de zi, se află proiect de hotărâre privind aprobarea participării
Comunei Beica de Jos la Asociatia GAL Prietenia Mures-Harghita.
Neexistând obiecţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre se trece la vot.
Hotărârea în întregime se aprobă cu cu 10 voturi „pentru”.
Se adoptă Hotărârea nr. 18/25.03.2014.
La punctul nr.7 al Ordinei de zi, se află Raportul primarului privind starea economică,
socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale.
La punctul nr.8 al Ordinei de zi, se află Raportul primarului asupra situației gestionării
bunurilor.
La punctul nr.9 al Ordinei de zi, Diverse.
Se prezintă Proiectul înțelegerii de cooperare precum și încheierea unui acord de
parteneriat între Consiliul Local Beica de Jos și Asociația Romilor Beica urmând ca la următoarea
ședință să se pună pe ordinea de zi un proiect de hotărâre în acest sens.
Domnul Urs Marcel: doamnă primar aș dori să fac și eu parte ca membru în comisia de
bună execuție a investiției apă-canal.
Doamna primar: sunt de acord.
Domnul Cocean prezintă în continuare un material cu privire la competențele consilierilor,
material denumit ,,Alesul Local"
Fiind epuizate toate punctele de pe ordinea de zi, Preşedintele de şedinţă mulţumeşte
pentru prezenţă şi declară şedinţa închisă.

Preşedinte de şedinţă,

Secretar,

Kadar Istvan

Pop Silvestru-Vasile

4

