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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 1 iunie 2016 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 01.06.2016, orele 13,00 la sediul 

primăriei, cu următoarea,

ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la  H.C.L nr. 15/09.03.2016 privind 

condițiile de eligibilitate, modalitatea de identificare a beneficiarilor, precum și modalitatea de 

soluționare a situațiilor identificate în vederea acordării stimulentului educațional sub formă de 

tichete sociale

2. Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului „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 - Sînmihai de Pădure, județul Mureș”

3. Diverse     

Domnul Pop Silvestru-Vasile, secretarul comunei Beica de Jos, efectuează prezenţa 

consilierilor la şedinţă, constatând că din totalul de 10 consilieri aleşi în funcţie sunt prezenţi astăzi 

8 consilieri, la ședință lipsind domnul consilier Urs Marcel-Nicolae și domnul consilier Tropotei 

Emanoil care este bolnav. La şedinţă este prezent 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 8 voturi „pentru”.

Se dă citire ordinii de zi și se supune la vot

Ordinea de zi este aprobată cu 8 voturi „pentru”.



2

La punctul nr.1 al Ordinei de zi, Proiect de hotărâre privind privind modificarea anexei la  

H.C.L nr. 15/09.03.2016 privind condițiile de eligibilitate, modalitatea de identificare a 

beneficiarilor, precum și modalitatea de soluționare a situațiilor identificate în vederea acordării 

stimulentului educațional sub formă de tichete sociale

Având în vedere avizele favorabile al comisilor 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 7 voturi „pentru” și o abținere în persoana domnului Crișan Ioan.

Se adoptă Hotărârea nr. 31/01.06.2016.

La punctul nr.2 al Ordinei de zi, Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului 

„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 - Sînmihai de Pădure, județul Mureș”

Având în vedere avizele favorabile al comisilor 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 8 voturi „pentru”.

Se adoptă Hotărârea nr. 32/01.06.2016.

La punctul nr.3 al Ordinei de zi, Diverse.

Domnul Kadar Istvan: domnilor aș dori să mi se aducă la cunoștință problema apărută cu 

bucata de asfalt de proastă calitate turnată între Căcuciu și Șerbeni.

Doamna primar: domnilor, la construcția fundației din piatră nu sa dat panta cum trebuie și 

din cauza asta sa întămplat această această problemă de turnare, dar sa remediat problema 

apărută iar ca alt aspect vă informez că nici nu sa făcut recepția lucrării și nici nu sa plătit nimic 

până acum.

Domnul Kadat Istvan: domnilor, eu am pus telefonul în dungă și nu era stratul de asfalt mai 

gros ca telefonul, este foarte subțire.

Doamna primar: domnilor. bucata aia de asfalt a fost spartă cu ranga, au fost văzute 

persoanele care au făcut acel lucru. Mai mult, la băgat vină suntem buni, dar nu ne asumăm nimic, 

eu cer ca săptămâna viitoare o comisie formată din toți consilierii locali să se deplaseze la fața 

locului și să se ia probe de oriunde doresc ei și așa să se verifice grosimea stratului de asfalt 

pentru a nu mai exista discuți. Iar în ziua respectivă eu eram la poliție la Tîrgu Mureș, pentru a 

obține avizul pentru închiderea drumului, pentru că încă nu era emis evizul de la poliția rutieră 

pentru închiderea circulației deși era depusă cererea cu număr de înregistrare.
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Este dureros și rușinos domnilor că numai la Beica se pot întâmpla astfel de situații. 

Dumneavoastră știți că celor din firma constructoare li sa făcut dosar penal. Au spus că au lucrat 

în multe locuri din țară dar numai aici au pățit așa ceva. 

Domnul Gheorghe Alexandru: domnilor, eu susțin propunerea doamnei primar cu privire la 

ieșirea unei comnisii formate din consilierii locali care să verifice lucrarea.

Domnul viceprimar: domnilor, eu chiar insist ca săptămâna viitoare să ieșim la fața locului.

Doamna primar: Domnilor consilieri, să vă informez despre un caz în care au fost implicați

muncitorii de la firma constructoare. Domnul Feier, șeful de post, în afara programului și îmbrăcat 

civil i-a luat la întrebări pe muncitorii de la firma constructoare, că dacă au aviz, că nu sunt echipați 

corespunzător. O altă situație tot cu domnul Feier, a venit într-o zi la mine și ma întrebat că mă 

supăr dacă soția domniei sale va fi numită din partea domnului Runcan într-o secție de votare. Eu 

i-am răspuns că nu mă supăr, dar, nu ar fi corect fiindcă domnia sa ar trebui să fie imparțial într-o 

astfel de competiție și s-ar da impresia că nu este imparțial printr-o astfel de numire.  

Domnul Cocean Ioan: Domnilor și doamnă primar, există un finanțator la investiția privind 

asfaltarea și un diriginte de șantier. Dirigintele de șantier este în măsură să ne spună dacă 

lucrarea corespunde și să vină în fața consiliului local să prezinte lucrările efectuate. Deci, pentru 

problemele legate de investiție nu trebuie să avem această grijă.

Doamna primar: domnilor, o altă problemă. Cum își permite domnul Runcan să afirme în 

discuțiile avute cu cetățenii comunei că primăria a luat credit pe 15 ani pentru investiția privind 

asfaltarea DC 11. A-ți votat domniile voastre așa ceva în consiliul local? Eu știu că pentru a lua un 

credit trebuie hotărâre de consiliu.

Domnul Cocean: domnilor, din câte știu eu nu sa votat așa ceva. Domnilor mai am a vă 

face o informare și anume, în data de 9 iunie, la Ispas, în localitatea Nadășa se va sfinții o cruce a 

eroilor finanțată de o persoană fizică din Nadășa, cruce a eroilor din localitate care s-au jertfit în al 

II-lea război mondial. Sunteți cu toți invitați.

Doamna primar: domnule Cocean, dacă putem ajuta cu ceva să ne informați. Putem 

organiza un program cu elevii școlii, vom vorbi cu directoarea școlii și vom depune o coroană.

Domnilor consilieri, aceasta a fost ultima ședință de consiliu din acest mandat, eu vă 

mulțumesc pentru colaborare, iar pe mine vă rog să mă scuzați, eu trebuie să merg la Mureș să 

mă întâlnesc cu proiectantul investiției pentru alimentare cu apă în vedere branșamentelor.

Domnul Kadar: domnilor, aș avea eu o problemă legată de asociația Valea Speranței, și 

anume despre apariția Ordinului nr. 17/2016 privind reglementarea depunerii cererilor unice de 

către asociațiile crescătorilor de animale.

În continuare are loc o scurtă discuție pe această temă.
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Domnul secretar: domnilor, asta este o problemă între asociație și membrii săi. Noi avem 

încheiate contracte cu ambele asociații iar pe noi ne interesează ca asociațiile să își îndeplinească 

obligațiile contractuale cu privire la plata chiriei și a taxei pe teren. Cu privire la alte aspecte, 

membrii din asociație să se adreseze cu cereri conducerii asociației care trebuie să le răspundă în 

teremenul prevăzut de lege.

Nemaifiind alte discuții și fiind epuizate toate punctele de pe ordinea de zi, Preşedintele de 

şedinţă mulţumeşte pentru prezenţă şi declară şedinţa închisă.

                  

Preşedinte de şedinţă,                                                              Secretar,

                Gheorghe Alexandru-Vladimir                                       Pop Silvestru-Vasile


