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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 11 MARTIE 2019 cu ocazia şedinţei extraordinare 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 extraordinară pentru data de 11.03.2019, orele 09,00 la 

sediul primăriei, cu următoarea,

ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind completarea art. 5 din H.C.L nr. 13/28.02.2019

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 10 consilieri. Domnul consilier Kiss Iosif este absent. La şedinţă este absent și domnul 

Salcă Ilie, ales delegat sătesc al localităţii Căcuciu.

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 ordinii de zi și se supune la vot.

Ordinea de zi este aprobată cu 10 voturi „pentru”.

La punctul nr.1 Ordinei de zi, Proiect de hotărâre privind completarea art. 5 din H.C.L 

nr. 13/28.02.2019.

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

Hotărârea se aprobă cu 10 voturi „pentru”.

Se adoptă Hotărârea nr. 17/11.03.2019.
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La punctul nr.2 al Ordinei de zi, Diverse.

Domnul Haba Zaharie: domnule viceprimar, țin să vă informez că brazii din localitatea 

Nadășa de lângă clădirea școlii sunt foarte înalți și ar trebui tăiați deoarece în cazul unui vânt se 

pot întâmpla accidente.

Domnul Moldovan Ioan: acceași situație este și în localitatea Beica de Sus unde teii de 

lângă monumentul eroilor sunt foarte înalți și prezintă pericol în caz de vânt.

Domnul Sava Zaharie: domnule viceprimar, în localitatea Nadășa ar trebui pusă niște piatră 

pe străzi.

Domnul Crișan Ioan: și la Sânmihai trebuie piatră pe străzi.

Domnul Viceprimar: domnilor încă nu avem buget.

Domnul Kis Iosif, domiciliat în localitatea Beica de Jos, nr. 197, prin cererea nr. 

558/01.02.2019 î-și manifestă intenția de a închiria grădina de la școala mică.

Domnul secretar: anterior aprobării scoaterii la licitație trebuie făcut un raport de evaluare a 

acelui teren.

Domnii consilieri Moldovan Ioan și Neagu Vasile-Ioan: să se înceapă demersurile în acest 

sens.

Domnul Moldovan Ioan: și la Beica de Sus trebuie niște piatră pe strada ce duce la cartierul 

de romi. 

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

pentru prezenţă şi declară şedinţa închisă.

  Preşedinte de şedinţă,                                                              Secretar,

                               Crișan Ioan                                                       Pop Silvestru-Vasile




