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 29 mai 2017 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 29.05.2017, orele 10,00 la sediul
primăriei, cu următoarea,
ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind participarea unității administrativ-teritoriale comuna Beica de
Jos ca membru fondator la înființarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Valea Regilor"
2. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la H.C.L nr. 12/2001 privind adoptarea
inventarului bunurilor din domeniul public, actualizat
3. Proiect de hotărâre privind prelungirea valabilității Planului Urbanistic General și a
Regulamentului de Urbanism al comunei Beica de Jos
4. Proiect de hotărâre privind rectificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 10 din
10.02.2017 privind modificarea statului de funcți pentru aparatul de specialitate al primarului
comunei Beica de Jos, judeţul Mureş
5. 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 consilieri, la ședință lipsind domnul consilier Neagu Vasile-Ioan.
În consecinţă şedinţa este legal constituită.
Domnul viceprimar Fabian Laszlo anunță consiliul local că nu își va exercita dreptul de vot
la nici un proiect de hotărâre, având în vedere prevederile Legii nr. 161/2003 așa cum a fost
modificată prin Legea nr. 87/2007.
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
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acestuia, se supune aprobării. Procesul verbal este aprobat cu 9 voturi „pentru”, domnul Fabian
Laszlo nu votează.
În conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația
publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, doamna primar solicită
suplimentarea ordinii de zi cu încă două puncte și anume Proiect de hotărâre privind aprobarea
angajării doamnei Grama Maria ca asistent personal al persoanei cu handicap grav Grama IoanMarius și Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării procedurii de achiziționare directă de pe
SEAP a serviciului de colectare și transport a deșeurilor menajere.
Se supune la vot suplimentarea ordinii de zi.
Suplimentarea ordinii de zi este aprobată cu 9 voturi „pentru”, domnul Fabian Laszlo nu
votează.
Se dă citire ordinii de zi inițiale și se supune la vot
Ordinea de zi este aprobată cu 9 voturi „pentru”, domnul Fabian Laszlo nu votează.
La punctul nr.1 al Ordinei de zi, Proiect de hotărâre privind participarea unității
administrativ-teritoriale comuna Beica de Jos ca membru fondator la înființarea Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară ,,Valea Regilor".
Se supune la vot proiectul de hotărâre și este respins cu 9 voturi „împotrivă”, domnul
Fabian Laszlo nu votează.
La punctul nr.2 al Ordinei de zi, Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la H.C.L nr.
12/2001 privind adoptarea inventarului bunurilor din domeniul public, actualizat.
Având în vedere avizul favorabil al comisiilor de specialitate a consiliului local și neexistând
obiecţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre se trece la vot.
Hotărârea se aprobă cu 9 voturi „pentru”, domnul Fabian Laszlo nu votează.
Se adoptă Hotărârea nr. 25/29.05.2017.
La punctul nr.3 al Ordinei de zi, se află Proiect de hotărâre privind prelungirea valabilității
Planului Urbanistic General și a Regulamentului de Urbanism al comunei Beica de Jos.
Având în vedere avizul favorabil al comisiilor de specialitate a consiliului local și neexistând
obiecţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre se trece la vot.
Hotărârea se aprobă cu 9 voturi „pentru”, domnul Fabian Laszlo nu votează.
Se adoptă Hotărârea nr. 26/29.05.2017.
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La punctul nr.4 al Ordinei de zi, se află Proiect de hotărâre privind rectificarea anexei la
Hotărârea Consiliului Local nr. 10 din 10.02.2017 privind modificarea statului de funcți pentru
aparatul de specialitate al primarului comunei Beica de Jos, judeţul Mureş.
Având în vedere avizul favorabil al comisiilor de specialitate a consiliului local și neexistând
obiecţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre se trece la vot.
Hotărârea se aprobă cu 9 voturi „pentru”, domnul Fabian Laszlo nu votează.
Se adoptă Hotărârea nr. 27/29.05.2017.
La punctul nr.5 al Ordinei de zi, se află Proiect de hotărâre privind aprobarea angajării
doamnei Grama Maria ca asistent personal al persoanei cu handicap grav Grama Ioan-Marius.
Neexistând obiecţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre se trece la vot.
Hotărârea se aprobă cu 9 voturi „pentru”, domnul Fabian Laszlo nu votează.
Se adoptă Hotărârea nr. 28/29.05.2017.
La punctul nr.6 al Ordinei de zi, se află Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării
procedurii de achiziționare directă de pe SEAP a serviciului de colectare și transport a deșeurilor
menajere.
Neexistând obiecţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre se trece la vot.
Hotărârea se aprobă cu 9 voturi „pentru”, domnul Fabian Laszlo nu votează.
Se adoptă Hotărârea nr. 29/29.05.2017.
La punctul nr.7 al Ordinei de zi, Diverse.
Conducerea Școlii Gimnaziale Comuna Beica de Jos prin adresa nr. 238/15.05.2017
solicită achiziționarea unui cazan termic de încălzire la Școala Gimnazială Comuna Beica de Jos.
Doamna primar: se va achiziționa un cazan care să fie omologat și autorizat.
Doamna Puczi Liliana, domiciliată în Șerbeni, nr. 197, județul Mureș, prin cererea
înregistrată sub nr. 1643/08.05.2017 solicită a i se permite să locuiască în incinta Dispensarului
din localitatea Căcuciu, pentru că are doi copii și nu are unde să locuiască.
Consiliul local în urma discuților purtate spune că nu poate fi vorba de așa cerva, nu este
de acord cu această cerere.
Domnul Horvat Măgheran, prin cererea înregistrată sub nr. 166/04.05.2017 solicită diverse
materiale de construcție rezultate din demolări.
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În urma discuțiilor consiliul local spune că în iarnă domnul Horvat a mai formulat o
asemenea cerere și i sa aprobat.
Domnul consilier Kis Iosif: doresc să ridic problema domnului Urs Marcel, colegul meu de
consiliu local care împreună cu alte persoane a împărțit niște (nu se poate reproduce) în gura
primarului și a unora dintre noi vizavi de bunul mers al comunei.
Doamna primar: să se facă o sesizare la postul de poliție, eu una nu voi mai tolera
asemenea comportamente.
Domnul Kis Iosif: doresc să mai ridic și problema efectuării în comună a unor construcții
fără autorizație de construire.
Doamna primar: cunosc problema, am și eu o parte din vină, dar nu au extrase CF și nu li
se poate elibera autorizație de construire fără extras CF.
Domnul Kis Iosif: doamnă, eu am vândut o vacă să îmi fac extras CF și să intru în legalitate
cu construcțiile efectuate, alți de ce nu pot?
Domnul Urs Marcel: ridică problema căminelor de canalizare și apă și a hidranților, a
gardului de la dispensar dărâmat, firma constructoare nu și-a făcut corect treaba, ar trebui să vină
și să remedieze.
Doamna primar: nu le vom face plata până la rezolvarea tuturor aspectelor sesizate și mai
au și banii de garanție, stabilim ca pentru data de 7 iunie ora 9,00 să fie anunțați firma
constructoare și dirigintele de șantier să vină la fața locului pentru a clarifica aceste aspecte.
Fiind epuizate toate punctele de pe ordinea de zi, Preşedintele de şedinţă mulţumeşte
pentru prezenţă şi declară şedinţa închisă.

Preşedinte de şedinţă,

Secretar,

Moldovan Ioan

Pop Silvestru-Vasile
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