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ROMÂNIA
JUDEŢUL  MUREŞ

COMUNA BEICA DE JOS
-CONSILIUL LOCAL-

BEICA DE JOS, str. Principală nr.215
E-mail: beica@cjmures.ro, Tel./ Fax. 0265-719612

                                                                   

PROCES – VERBAL

         Încheiat astăzi 04 IULIE 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 04.07.2014, 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 aderării comunei Beica de Jos la a Asociaţia 

Economistilor Mures

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării Poliției Locale a comunei Beica de Jos, 

județul Mureș

4. Proiect de hotărâre privind înfiinţarea Comisiei locale de ordine publică a comunei Beica 

de Jos, județul Mureș

5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2014

6. Proiect de hotărâre privind retragerea comunei Beica de Jos din Asociația Comunităților 

Văii Gurghiului

7. Proiect de hotărâre privind corectarea Regulamentului de urbanism al comunei Beica de 

Jos

8. 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 

9, lipsând domnii consilieri Borda Vasile și Urs Marcel-Nicolae. La şedinţă participă şi domnul 

Cocean Ioan, ales delegat sătesc al localităţii Nadăşa.

În consecinţă şedinţa este legal constituită.
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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 9 voturi „pentru”.

Se dă citire ordinii de zi.

Ordinea de zi este aprobată cu 9 voturi „pentru”.

La punctul nr.1 al Ordinei de zi, se află proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de 

ședință.

Domnul consilier Ilieș Victor îl propune pe domnul Bembe Nicolae.

Nemaifiind alte propuneri se trece la vot.

Hotărârea în întregime se aprobă cu cu 9 voturi „pentru”.

Se adoptă Hotărârea nr. 27/04.07.2014.

La punctul nr.2 al Ordinei de zi, se află proiect de hotărâre privind aprobarea aderării 

comunei Beica de Jos la a Asociaţia Economistilor Mures.

Neexistând obiecţii cu privire la raport şi proiectul de hotărâre se trece la vot.

Hotărârea în întregime se aprobă cu cu 9 voturi „pentru”.

Se adoptă Hotărârea nr. 28/04.07.2014.

La punctul nr.3 al Ordinei de zi, se află proiect de hotărâre privind aprobarea înființării 

Poliției Locale a comunei Beica de Jos, județul Mureș.

Domnul consilier întreabă din câte persoane va fi formată poliția locală.

Domnul secretar: din 3 persoane din care o funcție publică și 2 funcții contractuale.

Neexistând alte obiecţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre se trece la 

vot.

Hotărârea în întregime se aprobă cu cu 9 voturi „pentru”.

Se adoptă Hotărârea nr. 29/04.07.2014.

La punctul nr.4 al Ordinei de zi, se află proiect de hotărâre privind înfiinţarea Comisiei locale 

de ordine publică a comunei Beica de Jos, județul Mureș.

Se trece la discuții.

Domnul Gheorghe este nelămurit cu privire la votul hotărâtor în această comisie care 

aparține președintelui comisiei în caz de paritate.
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Domnul secretar aduce lămuriri în acest sens. 

Domnul consilier Gheorghe Alexandru propune ca din comisie să facă parte domnul Kadar 

Istvan.   

Domnul consilier Ilieș Victor îi propune pe domnii consilieri Coasta Liviu-Viorel și Fabian 

Laszlo.

Domnul secretar informează consilierii că temporar până la numirea șefului poliției locale în 

comisie mai trebuie numită o persoană din aparatul propriu al primarului.

Este propus domnul Grama Iuliu-Dorin.

Nemaiexistând alte propuneri se trece la vot. Unanimitate.

Hotărârea în întregime se aprobă cu cu 9 voturi „pentru”.

Se adoptă Hotărârea nr. 30/04.07.2014.

La punctul nr.5 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 9 voturi „pentru”.

Se adoptă Hotărârea nr. 31/04.07.2014.

La punctul nr.6 al Ordinei de zi, se află proiect de hotărâre privind retragerea comunei 

Beica de Jos din Asociația Comunităților Văii Gurghiului.

Neexistând obiecţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre se trece la vot.

Hotărârea în întregime se aprobă cu cu 9 voturi „pentru”.

Se adoptă Hotărârea nr. 32/04.07.2014.

La punctul nr.7 al Ordinei de zi, se află proiect de hotărâre privind corectarea 

Regulamentului de urbanism al comunei Beica de Jos . 

Neexistând obiecţii cu privire la raport şi proiectul de hotărâre se trece la vot.

Hotărârea în întregime se aprobă cu cu 9 voturi „pentru”.

Se adoptă Hotărârea nr. 33/04.07.2014.

La punctul nr.8 al Ordinei de zi, Diverse.

Domnul Gheorghe Alexandru îl întreabă pe domnul viceprimar dacă există posibilitatea 

reparării celor două drumuri de câmp și anume în spatele Dispensarului veterinar și ,,între ape" 

prin aducerea a două mașini de pietriș și astuparea gropilor.
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Domnul Iacob Nicolae spune că și la Căcuciu ar trebui o mașină de balastru unde sa făcut 

podul.

Domnul viceprimar spune că va lua măsuri în acest sens.

Domnul Tropotei Emanoil ridică problema gropilor apărute pe DC 10 și DC 11 și că ar trebui 

iarăși îndreptate cu lama și pietruite.

Domnul Gheorghe Alexandru menționează faptul că în cazul în care se vor obține fonduri 

pentru asfaltarea DC 11 și sunt insuficiente ar trebui asfaltat prima dacă în interiorul localităților.

Domnul Bembe Nicolae ridică problema găinilor vecinului de lângă parcul din centrul 

localității Beica de Jos, găini care intră în parc și distrug iarba și florile și să se ia măsuri în acest 

sens. 

Fiind epuizate toate punctele de pe ordinea de zi, Preşedintele de şedinţă mulţumeşte 

pentru prezenţă şi declară şedinţa închisă.

                     Preşedinte de şedinţă,                                                              Secretar,

                         Bembe Nicolae                            Pop Silvestru-Vasile


