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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 01 februarie 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 01.02.2016, orele 13,00 la sediul 

primăriei, cu următoarea, 

 

ordine de zi:   
    

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru eliberarea, vizarea și a 

orarelor de funcționare pentru agentii economici ce își desfășoară activitatea pe raza administrativ-

teritorială a comunei Beica de Jos, județul Mureș 

 2. Proiect de hotărâre privind acordarea normei de hrana personalului din cadrul 

compartimentului Politie locala, ordine și liniște publică 

 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2016  

 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de interes local 

pentru repartizarea orelor de muncă, privind beneficiarii venitului minim garantat 

 5. Proiect de hotărâre privind mandatul acordat reprezentantului  autorităţii de a vota în 

Adunarea Generală a A.D.I „AQUA INVEST MUREŞ” modificarea preţurilor şi tarifelor aferente 

Serviciului de apă şi de canalizare 

 6. 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, lipsind domnul consilier Ilieș Victor care a demisionat din funcția de consilier local 

 

mailto:beica@cjmures.ro,


 2

prin demisia înregistrată sub nr. 286/29.01.2016. 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 10 voturi „pentru”. 

 Doamna primar solicită suplimentarea ordinii de zi cu încă două puncte și anume: Proiect 

de hotărâre privind încetarea de drept a calității de consilier local al domnului Ilieș Victor și Proiect 

de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului de investiție 

,,MODERNIZAREA DRUMULUI COMUNAL DC 11 DIN COMUNA BEICA DE JOS, JUDEȚUL MUREȘ".    

   Se supune la vot suplimentarea ordinii de zi. Unanimitate. 

 Se dă citire ordinii de zi și se supune la vot  

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

 

  La punctul nr.1 al Ordinei de zi, Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului 

pentru eliberarea, vizarea și a orarelor de funcționare pentru agentii economici ce își desfășoară 

activitatea pe raza administrativ-teritorială a comunei Beica de Jos, județul Mureș Se trece la 

discuții. 

 Neexistând obiecţii cu privire la expunerea de motive, raportul de specialitate şi proiectul de 

hotărâre se supune la vot proiectul de hotărâre. 

 Hotărârea în întregime se aprobă cu cu 10 voturi „pentru”. 

 Se adoptă Hotărârea nr. 3/01.02.2016. 

 

  La punctul nr.2 al Ordinei de zi, Proiect de hotărâre privind acordarea normei de hrana 

personalului din cadrul compartimentului Politie locala, ordine și liniște publică. 

 Neexistând obiecţii cu privire la expunerea de motive, raportul de specialitate şi proiectul de 

hotărâre se supune la vot proiectul de hotărâre. 

 Hotărârea în întregime se aprobă cu cu 10 voturi „pentru”. 

 Se adoptă Hotărârea nr. 4/01.02.2016. 

 

 La punctul nr.3 al Ordinei de zi, Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local pe 

anul 2016. 

 Se trece la discuții. 
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 Doamna contabil a primăriei care este prezentă la ședință face clarificări cu privire la fiecare 

capitol al proiectului de buget. 

 Domnul Cocean Ioan: domnilor consilieri și doamnă primar aș dori câteva clarificări cu 

privire la sumele propuse la investiții și anume pentru drumul comunal DC 11 și dacă aceste sume 

sunt și pentru proiectul de modernizare străzi, proiect pentru care într-o ședință anterioară s-au 

aprobat îndivatorii tehnico-economici.  

 Doamna primar: nu, sumele cuprinse în proiect sunt doar pentru modernizarea DC 11 

pentru care am semnat contract de finanțare și a avut loc și licitația. 

 Nemaiexistând alte obiecţii cu privire la expunerea de motive, raportul de specialitate şi 

proiectul de hotărâre se supune la vot proiectul de hotărâre. 

 Hotărârea în întregime se aprobă cu cu 10 voturi „pentru”. 

 Se adoptă Hotărârea nr. 5/01.02.2016. 

 

 La punctul nr.4 al 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.  

 Se trece la discuții. 

 Domnul Cocean Ioan: domnilor, aș avea o întrebare, câte ore de muncă trebuie să presteze 

un beneficiar de venit minim garantat deoarece spre exemplu în parcul din centru este mizerie? 

 Domnul viceprimar: domnule Cocean, în fiecare zi se face curățenie în parc. 

 La ședință este invitată funcționara de la asistență socială care le explică consilierilor 

modalitatea de calcul a orelor de muncă.  

 Nemaiexistând alte obiecţii cu privire la expunerea de motive, raportul de specialitate şi 

proiectul de hotărâre se supune la vot proiectul de hotărâre. 

 Hotărârea în întregime se aprobă cu cu 10 voturi „pentru”. 

 Se adoptă Hotărârea nr. 6/01.02.2016. 

 

 La punctul nr.5 al Ordinei de zi, Proiect de hotărâre privind mandatul acordat 

reprezentantului  autorităţii de a vota în Adunarea Generală a A.D.I „AQUA INVEST MUREŞ” 

modificarea preţurilor şi tarifelor aferente Serviciului de apă şi de canalizare. 

 Neexistând obiecţii cu privire la expunerea de motive, raportul de specialitate şi proiectul de 

hotărâre se supune la vot proiectul de hotărâre. 

 Hotărârea în întregime se aprobă cu cu 10 voturi „pentru”. 

 Se adoptă Hotărârea nr. 7/01.02.2016. 
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 La punctul nr.6 al Ordinei de zi, Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a calității de 

consilier local al domnului Ilieș Victor. 

 Neexistând obiecţii cu privire la expunerea de motive, raportul de specialitate şi proiectul de 

hotărâre se supune la vot proiectul de hotărâre. 

 Hotărârea în întregime se aprobă cu cu 10 voturi „pentru”. 

 Se adoptă Hotărârea nr. 8/01.02.2016. 

 

 La punctul nr.7 al Ordinei de zi, Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor 

tehnico-economici ai proiectului de investiție ,,MODERNIZAREA DRUMULUI COMUNAL DC 11 

DIN COMUNA BEICA DE JOS, JUDEȚUL MUREȘ".    

 Neexistând obiecţii cu privire la expunerea de motive, raportul de specialitate şi proiectul de 

hotărâre se supune la vot proiectul de hotărâre. 

 Hotărârea în întregime se aprobă cu cu 10 voturi „pentru”. 

 Se adoptă Hotărârea nr. 9/01.02.2016. 

 

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

 Domnul Urs Marcel: doamnă primar în dreptul locuinței lui Baranca Dumitru este o salcă ale 

cărei crengi ajung la firele de electricitate și au fost cei de la Electrica și au atenționat că trebuie 

tăiate crengile. 

 Doamna primar: se va rezolva. 

 Domnul Crișan Ioan: domnilor ridic din nou problema podului de la Sînmihai pe care se 

trece spre Traușel și care trebuie reparat. 

 Domnul Tropotei Emanoil: pretențiile ar fi să se toarne o placă de beton. 

 Doamna primar: podul acela a mai fost reparat, acela nu este un pod peste care să se 

treacă cu tonaj de 50 tone. Eu am fost acolo și am văzut că sunt desprinse două podele și se va 

repara la primăvară cum ne lasă vremea. Dacă vreți să știți, la fel este rupt și podul de la Șerbeni. 

 Domnul Gheorghe Alexandru: ar trebui reparate și cel de la Șerbeni și cel de la Sînmihai. 

 Doamna primar: după cum v-am mai informat știți că la Sînmihai cineva a spart gemul 

termopan de la ușa de la cămin. 

 Domnul Tropotei Emanoil: geamul cred că se știe cine la spart. 

 Domnul Cocean Ioan: cum s-au putut identifica făptașii la Nadășa și au reparat la cămin, 

așa se poate și aici. 

 Domnul Cocean Ioan: domnule vice, podul de la biserică de la Nadășa cînd îl facem? 

 Domnul viceprimar: să spuneți ziua și ora. 
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 Domnul Cocean Ioan: doamnă primar, am constatat că unele becuri de la iluminatul stradal 

din Nadășa sunt îndreptate spre curțile oamenilor. 

 Doamna primar: asta am observat și la Beica de Jos și se va remedia. 

 Domnul Tropotei Emanoil: referitor la licitația la DC 11, a trecut perioada în care se mai 

putea contesta. 

 Doamna primar: nu, s-au mai solicitat unele clarificări și urmează să se definitiveze, cred că 

până pe 15 februarie se va semna contractul. 

 Domnul Cocean: lățime 5 metri și două straturi de asfalt. 

 Doamna primar: da. 

 Domnul Iacob Nicolae: domnule viceprimar, cu beneficiarii de ajutor social se poate lucra și 

la curățenia în cimitire. 

 Domnul viceprimar: da. 

 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 


