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PROCES – VERBAL
Încheiat astăzi 28 ianuarie 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 28.01.2014, orele 13,00 la sediul
primăriei, cu următoarea,
ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2014
2. 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
11. 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 11 voturi „pentru”.
Se dă citire ordinei de zi şi se supune la vot.
Ordinea de zi este aprobată cu 11 voturi „pentru”.
La punctul nr.1 al Ordinei de zi, se află proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local
pe anul 2014.
Se trece la discuţii.
Doamna contabil Cerăceanu Gyongyi prezintă consiliului local detaliat proiectul de buget.
Domnul Cocean Ioan: am o întrebare și anume din total buget cât reprezintă venituri
proprii?
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Doamna primar: veniturile proprii propuse de realizat sunt în sumă de 937.000 lei din care
432.000 reprezintă debite restante, 315.000 debite constatate pentru anul 2014, 80.000 lei ne
propunem să realizăm din vânzare lemne, 100.000 lei din închirieri și concesiuni iar 10.000 lei din
alte venituri.
Domnul Cocean Ioan: important este că ce este prevăzut în buget ca venituri să se și
încaseze.
În continuare are loc o dispută verbală între domnul Cocean Ioan și președintele de ședință
vizavi de sumele primite prin Hotarare a Consiliului Județean și anume de ce toate UAT-urile nu
au primit o sumă egală.
Domnul consilier Iacob Nicolae întreabă dacă sunt bani cuprinși în bugat pentru mese și
banci pentru dotarea căminului cultural din localitatea Căcuciu.
Domnul consilier Gheorghe Alexandru: trebuie achiziționate și acolo mese și bănci
deoarece numai Căcuciu a rămas fără mese.
Doamna primar îi informează că în cursul anului 2014 se vor achiziționa aceste mese și
bănci.
Se iau în discuție sumele necesare pentru acordarea unei cantități de benzină pentru
mașina din dotarea postului de poliție și anunțarea acestora pentru a veni cu o nouă convenție
pentru a se adopta o HCL în acest sens.
În continuare domnul Gheorghe Alexandru ridică problema prioritizării asfaltării DC 11 și a
sistemului de alimentare cu apă și canalizare și întreabă pe ce distanță conducta de apă și
canalizare este pusă în pământ?
Doamna primar: pe o distanță de 1,6 km.
Președintele de ședință consultă consilierii dacă mai au alte întrebări sau propuneri
referitoare la buget ?
Domnul consilier Oprea Crăciun: nu avem alte propuneri față de bugetul inițial prezentat.
Nemaifiind alte probleme se trece la vot.
Hotărârea în întregime se aprobă cu cu 11 voturi „pentru”.
Se adoptă Hotărârea nr. 3/28.01.2014.
La punctul nr.2 al Ordinei de zi, Diverse.
Prin cererea nr. 328/28.01.2014, părinții copiilor care fac parte din ansamblul de dansuri
populare solicită un ajutor constând în plata instructorului de la acest ansamblu.
Doamna primar: o să analizăm posibilitatea sprijinirii acestui ansamblu iar în acest sens
vom vedea posibilitatea adoptării unei hotărâri în acest sens.
2

În continuare se ridică problema șoferului de pe microbuzul școlar care este pensionar și
este bolnav.
Domnul consilier Kadar Istvan: cum este bolnav, doamne ferește să se întâmple ceva cât
este la volan, ar trebui să ne gândim la perioada când nu va mai putea veni la serviciu.
S.C. Tram SRL Reghin solicită modificarea programului de circulație pe traseul Reghin Chiherul de Jos și retur, cod traseu 123.
Consiliul local nu este de acord cu modificarea programului ci să se mențină programul
inițial.
Doamna primar informează consiliul local că prin cererea înregistrată sub nr.
276/23.01.2014, Asociația Inițiativa Civică Reghin, cu sediul în municipiul Reghin, B-dul Unirii, bl.
57, ap. 11, județul Mureș înaintează spre dezbatere, consultare și adoptare proiectul de hotărâre
,,Protejarea mediului înconjurător și al biodiversității în Beica de Jos".
Domnul secretar informează consiliul local că în conformitate cu prevederile art. 44 (1) din
O.G. nr. 35/2002, cu prevederile Legii nr. 215/2001 și cu prevederile art. 48 alin. (7) din
Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local al comunei Beica de Jos, dreptul la
iniţiativă pentru proiectele de hotărâri ale consiliului local aparţin primarului şi consilierilor precum
și cetăţenii pot propune consiliilor locale şi consiliilor judeţene pe a căror rază domiciliază, spre
dezbatere şi adoptare, proiecte de hotărâri. Promovarea unui proiect de hotărâre poate fi iniţiată
de unul sau de mai mulţi cetăţeni cu drept de vot, dacă acesta este susţinut prin semnături de cel
puţin 5% din populaţia cu drept de vot a unităţii administrativ-teritoriale respective.
Drept urmare se va formula un răspuns în acest sens.
În continuare doamna primar face o informare a consiliului local cu privire la adoptarea pe
viitor a unei hotărâri privind retragerea comunei Beica de Jos din cadrul Asociației ,,Grupul de
Acțiune Locală Zona Montană Mureș".
Domnul Cocean Ioan: domnilor ideea a fost să se facă un GAL pe cele 3 văi, repectiv
Gurghiului, Mureșului, Beicii-Sovata, iar noi am căzut ca niște proști vizavi de o persoană și am
fost eliminați. Eu sunt director executiv în acest GAL și am fost eliminați.
Doamna primar: domnilor, ideea este să se facă un GAL mai mic, deoarece alții au primit
bani pe GAL-ul făcut de ei, iar ce vor face comunele învecinate vom face și noi.
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-Nicolae

Pop Silvestru-Vasile
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