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 28 februarie 2019 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 28.02.2019, orele 12,00 la sediul
primăriei, cu următoarea,
ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de interes local
pentru repartizarea orelor de muncă, privind beneficiarii venitului minim garantat pentru anul 2019
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de asistenți personali ai persoanelor cu
handicap pentru anul 2019
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea angajării doamnei Crișan Alina-Maria ca asistent
personal al persoanei cu handicap grav Truta Maria
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea angajării doamnei Buțiu Sorina-Daniela ca asistent

personal al persoanei cu handicap grav Butiu Viorica
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea amplasării pe terenul situat în localitatea Șerbeni,
nr. 35, județul Mureș, înscris în CF 51168 Beica de Jos, nr. Cadastral 51168, domeniul public al
comunei Beica de Jos, a lucrării ,,Instalare cabinet ONU și Racord electric”
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor cu obiecte de inventar propuse pentru
casare
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului pe anul 2018

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin atribuire directă a suprafeței de
134,75 ha. pajiști(pășuni) aflate în domeniul privat al comunei Beica de Jos, judeţul Mureş
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului general actualizat și a principalilor
indicatori tehnico-economici actualizați ca urmare a aplicării O.U.G nr. 114/2018 privind instituirea
unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi
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completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, la contractele de achiziție publică
aferente obiectivului de investiții: „Asfaltare străzi de interes public în Beica de Jos, Nadășa, Beica
de Sus, Șerbeni și drumuri comunale DC 14 Beica de Jos - Habic, DC 10 Căcuciu - Sânmihai de
Pădure, județul Mureș” finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2017-2020 și a
finanțării de la bugetul local a cheltuielilor conform devizului general actualizat și a prevederilor art.
8 din Ordinul M.D.R.A.P. nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea
în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea
Programului naţional de dezvoltare locală
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului general actualizat și a principalilor
indicatori tehnico-economici actualizați ca urmare a aplicării O.U.G nr. 114/2018 privind instituirea
unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi
completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, la contractele de achiziție publică
aferente obiectivului de investiții: „Construire dispensar medical uman Beica de Jos” finanțat prin
Programul Național de Dezvoltare Locală 2017-2020 și a finanțării de la bugetul local a cheltuielilor
conform devizului general actualizat și a prevederilor art. 8 din Ordinul M.D.R.A.P. nr. 1851/2013
privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală
11. Raportul primarului asupra situației gestionării bunurilor
12. Raportul primarului privind starea economică, socială şi de mediu a unităţii
administrativ-teritoriale
13. 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 consilieri. La şedinţă este prezent 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 11 voturi „pentru”.
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 în calitate de
inițiator solicită scoaterea unui punct de pe ordinea de zi, și anume, Proiect de hotărâre privind
aprobarea angajării doamnei Buțiu Sorina-Daniela ca asistent personal al persoanei cu handicap
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grav Butiu Viorica, pe motivul că persoana cu handicap grav Buțiu Viorica a decedat la data de
17.02.2019.
Se supune la vot solicitarea doamnei primar. Unanimitate.
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 un punct, și anume, Proiect de hotărâre privind aprobarea
Planului de analiză și acoperire a riscurilor al comunei Beica de Jos, județul Mureș - reactualizat,
pentru anul 2019.
Se supune la vot solicitarea doamnei primar. Unanimitate.
Se dă citire întregii ordinii de zi și se supune la vot.
Ordinea de zi este aprobată cu 11 voturi „pentru”.
La punctul nr.1 Ordinei de zi, Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acţiuni sau
lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă, privind beneficiarii venitului minim
garantat pentru anul 2019.
Având în vedere avizul favorabil al comisiilor de specialitate și neexistând obiecţii cu privire
la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre se trece la vot.
Hotărârea se aprobă cu 11 voturi „pentru”.
Se adoptă Hotărârea nr. 7/28.02.2019.
La punctul nr.2 al Ordinei de zi, Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de
asistenți personali ai persoanelor cu handicap pentru anul 2019.
Având în vedere avizul favorabil al comisiilor de specialitate și neexistând obiecţii cu privire
la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre se trece la vot.
Hotărârea se aprobă cu 11 voturi „pentru”.
Se adoptă Hotărârea nr. 8/28.02.2019.
La punctul nr.3 al Ordinei de zi, Proiect de hotărâre privind aprobarea angajării doamnei
Crișan Alina-Maria ca asistent personal al persoanei cu handicap grav Truta Maria.
Având în vedere avizul favorabil al comisiilor de specialitate și neexistând obiecţii cu privire
la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre se trece la vot.
Hotărârea se aprobă cu 11 voturi „pentru”.
Se adoptă Hotărârea nr. 9/28.02.2019.
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La punctul nr.4 al Ordinei de zi, Proiect de hotărâre privind aprobarea amplasării pe terenul
situat în localitatea Șerbeni, nr. 35, județul Mureș, înscris în CF 51168 Beica de Jos, nr. Cadastral
51168, domeniul public al comunei Beica de Jos, a lucrării ,,Instalare cabinet ONU și Racord
electric”.
Având în vedere avizul favorabil al comisiilor de specialitate și neexistând obiecţii cu privire
la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre se trece la vot.
Hotărârea se aprobă cu 11 voturi „pentru”.
Se adoptă Hotărârea nr. 10/28.02.2019.
La punctul nr.5 al Ordinei de zi, Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor cu obiecte de
inventar propuse pentru casare.
Având în vedere avizul favorabil al comisiilor de specialitate și neexistând obiecţii cu privire
la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre se trece la vot.
Hotărârea se aprobă cu 11 voturi „pentru”.
Se adoptă Hotărârea nr. 11/28.02.2019.
La punctul nr.6 al Ordinei de zi, Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului pe anul
2018.
Având în vedere avizul favorabil al comisiilor de specialitate și neexistând obiecţii cu privire
la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre se trece la vot.
Hotărârea se aprobă cu 11 voturi „pentru”.
Se adoptă Hotărârea nr. 12/28.02.2019.
La punctul nr.7 al Ordinei de zi, Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin
atribuire directă a suprafeței de 134,75 ha. pajiști(pășuni) aflate în domeniul privat al comunei
Beica de Jos, judeţul Mureş.
Se trece la discuții.
Se prezintă consiliului local suprafețele și trupurile de pășune scoase la închiriat potrivit
anexei nr. 1, contractul-cadru de închiriere precum, lucrările ce urmează a fi efectuate pe fiecare
trup de pășune precum și prețul închirierii/ha pentru fiecare trup de pășune.
Consilierii nu au obiecții cu privire la cele prezentate.
La prezentarea art. 6 al proiectului de hotărâre, domnul Fabian Laszlo propune consiliului
local modificarea art. 6 deoarece are intenția să depună și domnia sa cerere pentru atribuirea unei
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suprafețe de pășune că și dânsul are animale și propune ca doamna primar să semneze
contractele de închiriere.
Urmare a acestei propuneri președintele de ședință supune la vot modificarea art. 6 care va
avea următorul conținut ,,Se mandatează primarul comunei Beica de Jos, doamna Moldovan
Maria să semneze contractele de închiriere”.
Modificarea se aprobă cu 10 voturi „pentru”, domnul Fabian Laszlo se abține de la vot.
Având în vedere avizul favorabil al comisiilor de specialitate, se trece la votarea întregului
proiect de hotărâre.
Hotărârea se aprobă cu 11 voturi „pentru”.
Se adoptă Hotărârea nr. 13/28.02.2019.
La punctul nr.8 al Ordinei de zi, Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului general
actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați ca urmare a aplicării O.U.G nr.
114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscalbugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, la
contractele de achiziție publică aferente obiectivului de investiții: „Asfaltare străzi de interes public
în Beica de Jos, Nadășa, Beica de Sus, Șerbeni și drumuri comunale DC 14 Beica de Jos - Habic,
DC 10 Căcuciu - Sânmihai de Pădure, județul Mureș” finanțat prin Programul Național de
Dezvoltare Locală 2017-2020 și a finanțării de la bugetul local a cheltuielilor conform devizului
general actualizat și a prevederilor art. 8 din Ordinul M.D.R.A.P. nr. 1851/2013 privind aprobarea
Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală
Având în vedere avizul favorabil al comisiilor de specialitate și neexistând obiecţii cu privire
la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre se trece la vot.
Hotărârea se aprobă cu 11 voturi „pentru”.
Se adoptă Hotărârea nr. 14/28.02.2019.
La punctul nr.9 al Ordinei de zi, Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului general
actualizat și a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați ca urmare a aplicării O.U.G nr.
114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscalbugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, la
contractele de achiziție publică aferente obiectivului de investiții: „Construire dispensar medical
uman Beica de Jos” finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2017-2020 și a
finanțării de la bugetul local a cheltuielilor conform devizului general actualizat și a prevederilor art.
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8 din Ordinul M.D.R.A.P. nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea
în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea
Programului naţional de dezvoltare locală.
Având în vedere avizul favorabil al comisiilor de specialitate și neexistând obiecţii cu privire
la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre se trece la vot.
Hotărârea se aprobă cu 11 voturi „pentru”.
Se adoptă Hotărârea nr. 15/28.02.2019.
La punctul nr.10 al Ordinei de zi, Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză
și acoperire a riscurilor al comunei Beica de Jos, județul Mureș - reactualizat, pentru anul 2019.
Neexistând obiecţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre se trece la vot.
Hotărârea se aprobă cu 11 voturi „pentru”.
Se adoptă Hotărârea nr. 16/28.02.2019.
La punctul nr.11 al Ordinei de zi, se prezintă Raportul primarului asupra situației gestionării
bunurilor.
La punctul nr.12 al Ordinei de zi, doamna primar prezintă Raportul primarului privind starea
economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale.
La acest punct de pe ordinea de zi este prezent și Prefectul Județului Mureș, domnul
Mircea Dușa, care a fost invitat în prealabil să participe la prezentarea Raportului primarului
privind starea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale.
În continuare doamna primar prezintă raportul.
Domnul Prefect: domnilor consilieri, dacă sunt dezbateri pe prezentarea făcută de doamna
primar?
Domnii consilieri Neagu Vasile-Ioan și Moldovan Ioan: nu sunt.
Domnul Prefect: se face colectarea selectivă a deșeurilor?
Domnul viceprimar: în fiecare localitate aparținătoare sunt amplasate containere pentru
sticlă, hârtie și plastic iar cetățenii la poartă scot doar gunoiul menajer.
Domnul Prefect: câți elevi sunt la nivelul comunei și sunt clase simultane?
Doamna primar: în anul scolar 2018-2019 populația scolara în comuna Beica de Jos este
formata din 62 preșcolari, 119 elevi în învățământul primar și 59 elevi în învățământul gimnazial și
da, sunt clase simultane. Fac precizarea că și elevii din satul Habic, localitate care face parte din
comuna Petelea fregventează cursurile tot la noi în Beica de Jos.
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Domnul Prefect: și fac față microbuzele școlare din dotare?
Doamna primar: nu.
Domnul Prefect: care au fost prevederile bugetare în anul 2018 și cât total cheltuieli?
Doamna contabil: 11891000 prevederi și 5594981 total cheltuieli.
Domnul Prefect: estimările mi se par eronate, este mare diferența între estimări și cheltuieli.
D-voastră aveți execuție bugetară de sub 50%. Pe mine mă interesează cât a fost bugetul, cât
cheltuieli de personal, cât bunuri și servicii și cât cheltuieli de capital?
Doamna contabil: 1400000 cheltuieli de personal, 793539 bunuri și servicii iar la investiții
2300000.
Domnul Prefect: și cât ai execuția la venituri?
Doamna contabil este vădit emoționată și își cere scuze.
Domnul Prefect: văd că eu întreb una și dumneata îmi răspunzi alta.
Doamna contabil se retrage pentru a se documenta exact și a prezenta exact cele solicitate.
Domnul Prefect: Legea administrației publice locale prevede că primarul trebuie să prezinte
în primul trimestru al anului raportul privind starea economică, socială şi de mediu a unităţii
administrativ-teritoriale și din câte văd s-au făcut eforturi pentru buna gestionare și îmbunătățirea
condițiilor de viață din comună. Eu cunosc din situațiile statistice că deși sunteți o comună săracă
s-au realizat o serie de investiții și se preconizează realizarea de noi investiții. Vizavi de proiectul
de investiție privind asfaltarea drumului comunal DC 10 am avut din localitatea Sânmihai mai
multe delegații. De asemenea în raport trebuie să se evidențieze și execuția bugetară. Doamna
primar, aveți multe proiecte finanțate? La proiectele cu AFIR aveți asigurată cofinanțarea?
Doamna primar: în mare parte, da.
Domnul Prefect: am avut discuții ca la localitățile care au contracte cu AFIR să se asigure
bugetul pentru cofinanțare. Felicit ce faceți pentru comunitate, dar mă îngrijorează starea de
siguranță publică, de indisciplină vizavii de unii cetățeni care nu respectă legea.
Domnul Prefect: dacă mai aveți întrebări?
Domnul consilier Moldovan Ioan: domnule prefect, este cam mare prețul pe care cetățenii
trebuie să îl plătească pentru salubrizare.
Domnul Prefect: nu vă pot da un răspuns, dar prețurile se stabilesc prin licitație. Dacă vrem
să nu avem boli și să se facă colectare selectivă trebuie luate măsuri în acest sens iar reciclarea
se va face în centrele de la Cristești și Sâmpaul. După intrarea operatorului tariful va fi altul.
Doamna primar: parapeții podului din centrul comunei peste pârâul Beica sunt distruși și
podul ar trebui reabilitat. Acest pod este în patrimoniul Consiliului Județean și au fost sesizați de
nenumărate ori în acest sens.
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Domnul consilier Sava Zaharie: ce se întâmplă cu eliberarea Titlurilor de proprietate?
Domnul Prefect: m-am săturat să tot pasăm documentațiile, comisiile locale să trimită
documentele cu respectarea legii și voi invita la ședințele de fond funciar primarul și secretarul.
Domnul consilier Sava Zaharie: mai am o problemă, s-au împădurit o sumedenie de
terenuri și am chemat pe cei de la Ocolul Silvic Reghin la marcat pe aceste terenuri proprietate
personală, dar nu au dat curs solicitărilor noastre.
Între timp, doamna contabil se întoarce la ședință pentru a prezenta cele solicitate.
Doamna contabil: domnule Prefect, total cheltuieli în anul 2018 au fost de 5594981 lei, din
care cheltuieli de personal 1335922 lei (23,88%), Bunuri și servicii 793539 lei, Asistență socială
226261 lei, Fonduri externe 970693 lei, Asociații și fundații 4596 lei și Cheltuieli de capital
2263970 lei. Total venituri 4887597 lei.
Domnul Prefect: la ultima rectificare de buget de ce nu a-ți rectificat bugetul în sensul să
scădeți veniturile nerealizate.
În continuare doamna primar mulțumește domnului Prefect pentru prezența la acest punct
de pe ordinea de zi.
La punctul nr.13 al Ordinei de zi, Diverse.
Nu sunt probleme de dezbătut la acest punct de pe ordinea de zi.
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
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