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

PROCES – VERBAL
Încheiat astăzi 14 iulie 2015 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 14.07.2015, 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 rectificarea bugetului local pe anul 2015
3. Proiect de hotărâre privind însușirea Rapoartelor de evaluare pentru terenurile înscrise în
CF 50485, CF 50605 și CF 50606 - Beica de Jos
4. Proiect de hotărâre privind mandatul dat reprezentantului autorităţii de a vota în
Adunarea Generală a A.D.I „AQUA INVEST MUREŞ” modificarea și completarea Regulamentului
serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare în aria de operare a S.C „Compania Aquaserv”
S.A și în consecință aprobarea noului Regulament al serviciului
5. Proiect de hotărâre privind mandatul dat reprezentantului autorităţii de a vota în
Adunarea Generală a A.D.I „AQUA INVEST MUREŞ” aprobarea modelelor Contractelor de
furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare pentru persoanele fizice și
juridice, inclusiv anexele acestora, în aria de operare a S.C „Compania Aquaserv” S.A
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din aparatul
propriu al primarului comunei Beica de Jos pentru anul 2016
7. Diverse
Domnul Pop Silvestru-Vasile, secretarul comunei Beica de Jos, efectuează prezenţa
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consilierilor la şedinţă, constatând că din totalul de 11 consilieri aleşi în funcţie sunt prezenţi astăzi
7, lipsind domnii consilieri Bembe Nicolae, Borda Vasile, Ilieș Victor și Coasta Liviu-Viorel. 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 7 voturi „pentru”.
Domnul Pop Silvestru-Vasile, secretarul comunei informează din nou Consiliul local despre
faptul că domnul consilier Bembe Nicolae a lipsit la mai mult de 3 ședințe ordinare consecutive a
Consiliului local iar în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) litera d) din Legea nr. 393/2004
privind statutul aleșilor locali, mandatul de consilier local încetează de drept, înainte de expirarea
duratei normale a mandatului în cazul lipsei nemotivate de la mai mult de 3 ședințe ordinare
consecutive ale consiliului local, iar încetarea de drept a mandatului de consilier local se constată
de către consiliul local prin hotărâre la propunerea primarului sau a oricărui consilier, drept pentru
care trebuie ca consiliul local să procedeze în consecință.
De asemenea domnul secretar Pop Silvestru-Vasile atrage atenția consilierilor despre faptul
că din totalul de 11 consilieri nu au depus raportul de activitate pentru anul 2014 doar 5 consilieri,
respectiv domnii consilieri Fabian Laszlo, Iacob Nicolae, Kadar Istvan, Ilieș Victor și Gheorghe
Alexandru.
Se dă citire ordinii de zi.
Doamna primar solicită suplimentarea ordinii de zi cu încă un punct și anume: ,,Proiect de
hotărâre privind aprobarea Protocolului de parteneriat în derularea proiectului ,,Guvernare
incluzivă", proiect finanțat cu sprijinul financiar al Programului RO10 - CORAI, program finanțat de
Granturile SEE 2009-2014 și administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială".
Se supune la vot suplimentarea ordinii de zi.
Unanimitate.
Se supune la vot întreaga ordine de zi.
Ordinea de zi este aprobată cu 7 voturi „pentru”.
La punctul nr.1 al Ordinei de zi, se află Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de
ședință.
Domnul Gheorghe Alexandru îl propune pe domnul Kadar Istvan ca președinte de ședință
pentru următoarele 3 luni.
Neexistând alte propuneri se supune la vot.
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Hotărârea în întregime se aprobă cu cu 7 voturi „pentru”.
Se adoptă Hotărârea nr. 33/14.07.2015.
La punctul nr.2 al Ordinei de zi, se află Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului
local pe anul 2015.
Neexistând obiecţii cu privire la raport şi proiectul de hotărâre se trece la vot.
Hotărârea în întregime se aprobă cu cu 7 voturi „pentru”.
Se adoptă Hotărârea nr. 34/14.07.2015.
La punctul nr.3 al Ordinei de zi, se află Proiect de hotărâre privind însușirea Rapoartelor de
evaluare pentru terenurile înscrise în CF 50485, CF 50605 și CF 50606 - Beica de Jos.
Neexistând obiecţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre se trece la vot.
Hotărârea în întregime se aprobă cu cu 7 voturi „pentru”.
Se adoptă Hotărârea nr. 35/14.07.2015.
La punctul nr.4 al Ordinei de zi, se află Proiect de hotărâre privind mandatul dat
reprezentantului autorităţii de a vota în Adunarea Generală a A.D.I „AQUA INVEST MUREŞ”
modificarea și completarea Regulamentului serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare în
aria de operare a S.C „Compania Aquaserv” S.A și în consecință aprobarea noului Regulament al
serviciului .
Neexistând obiecţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre se trece la vot.
Hotărârea în întregime se aprobă cu cu 7 voturi „pentru”.
Se adoptă Hotărârea nr. 36/14.07.2015.
La punctul nr.5 al Ordinei de zi, se află Proiect de hotărâre privind mandatul dat
reprezentantului autorităţii de a vota în Adunarea Generală a A.D.I „AQUA INVEST MUREŞ”
aprobarea modelelor Contractelor de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de
canalizare pentru persoanele fizice și juridice, inclusiv anexele acestora, în aria de operare a S.C
„Compania Aquaserv” S.A.
Neexistând obiecţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre se trece la vot.
Hotărârea în întregime se aprobă cu cu 7 voturi „pentru”.
Se adoptă Hotărârea nr. 37/14.07.2015.
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La punctul nr.6 al Ordinei de zi, se află Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de
ocupare a funcţiilor publice din aparatul propriu al primarului comunei Beica de Jos pentru anul
2016.
Neexistând obiecţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre se trece la vot.
Hotărârea în întregime se aprobă cu cu 7 voturi „pentru”.
Se adoptă Hotărârea nr. 38/14.07.2015.
La punctul nr.7 al Ordinei de zi, se află Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului
de parteneriat în derularea proiectului ,,Guvernare incluzivă", proiect finanțat cu sprijinul financiar
al Programului RO10 - CORAI, program finanțat de Granturile SEE 2009-2014 și administrat de
Fondul Român de Dezvoltare Socială.
Doamna primar face o scurtă prezentare a acestui program de parteneriat ca urmare a
faptului că a fost prezentă la București la lansarea proiectului.
Neexistând obiecţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre se trece la vot.
Hotărârea în întregime se aprobă cu cu 7 voturi „pentru”.
Se adoptă Hotărârea nr. 39/14.07.2015.
La punctul nr.7 al Ordinei de zi, Diverse.
Doamna primar prezintă consiliului local adresa Fundației FAER Reghin nr. 75/05.06.2015
privind continuarea și pentru anul școlar 2015-2016 a colaborări în cadrul proiectului ,,Incluziune
socială și îmbunătățirea condiților de viață a romilor și a altor grupuri vulnerabile".
La discuți este invitată și doamna contabil a primăriei pentru a expune ce a reprezentat ca
și costuri colaborarea în acest proiect în anul școlar 2014-2015 și ce ar reprezenta ca și costuri
continuarea și în anul școlar 2015-2016.
În urma discuțiilor purtate consiliul local este de acord cu punctul de vedere al doamnei
primar că din lipsa fondurilor necesare și având în vedere că trebuie să se suporte în acest an și
cofinanțarea pentru proiectul de introducere apă și canalizare nu ne permitem continuarea acestui
proiect și în anul școlar 2015-2016.
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
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