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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 05 aprilie 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 05.04.2016, orele 13,00 la sediul 

primăriei, cu următoarea,

ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare a 

Localităților din Județul Mureș

2. Proiect de hotărâre privind mandatul dat reprezentantului autorităţii pentru a vota în 

Adunarea Generală a A.D.I „AQUA INVEST MUREŞ”  aprobarea Master Planului revizuit pentru 

sectorul de apă şi canal al judeţului Mureş

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor al 

comunei Beica de Jos, județul Mureș

4. Proiect de hotărâre privind mandatul dat reprezentantului autorităţii de a vota în 

Adunarea Generală a A.D.I „AQUA INVEST MUREŞ” aprobarea proiectului Actului Adițional la 

Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și de Canalizare 

privind actualizarea tarifelor serviciilor conexe aplicate de  S.C. „Compania Aquaserv” S.A.

5. Raportul primarului privind starea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-

teritoriale

6. Raportul primarului asupra situației gestionării bunurilor

7. 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, la ședință lipsind domnul Fabian Laszlo. La şedinţă este prezent şi domnul Cocean 

Ioan, ales delegat sătesc al localităţii Nadăşa.

În consecinţă şedinţa este legal constituită.
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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 al Ordinei de zi, Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului 

Serviciului Public de Salubrizare a Localităților din Județul Mureș

Având în vedere avizul favorabil al comisiei 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 10 voturi „pentru”.

Se adoptă Hotărârea nr. 21/05.04.2016.

La punctul nr.2 al Ordinei de zi, Proiect de hotărâre privind mandatul dat reprezentantului 

autorităţii pentru a vota în Adunarea Generală a A.D.I „AQUA INVEST MUREŞ”  aprobarea Master 

Planului revizuit pentru sectorul de apă şi canal al judeţului Mureş

Având în vedere avizul favorabil al comisiei 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 10 voturi „pentru”.

Se adoptă Hotărârea nr. 22/05.04.2016.

La punctul nr.3 al Ordinei de zi, se află Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de 

analiză și acoperire a riscurilor al comunei Beica de Jos, județul Mureș.

Având în vedere avizul favorabil al comisiei 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 10 voturi „pentru”.

Se adoptă Hotărârea nr. 23/05.04.2016.

La punctul nr.4 al Ordinei de zi, Proiect de hotărâre privind mandatul dat reprezentantului 

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

Actului Adițional la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu Apă și 

de Canalizare privind actualizarea tarifelor serviciilor conexe aplicate de  S.C. „Compania 

Aquaserv” S.A.
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Având în vedere avizul favorabil al comisiei 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 10 voturi „pentru”.

Se adoptă Hotărârea nr. 24/05.04.2016.

La punctul nr.5 al Ordinei de zi se prezintă Raportul primarului privind starea economică, 

socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale.

La punctul nr.6 al Ordinei de zi se prezintă Raportul primarului asupra situației gestionării 

bunurilor.

La punctul nr.7 al Ordinei de zi, Diverse.

Asociația agricolă S.A. Valea Beicii prin cererea nr. 29/05.04.2016 solicită sprijin în vederea 

reconstruirii acoperișului și a scheletului cântarului situat lângă magazia de cereale pe motivul că 

acel cântar este folosit de toți locuitorii satului Beica de Jos, chiar și al comunei.

În urma discuțiilor purtate se hotărăște că se va lua ulterior o hotărâre în acest sens.

Domnul consilier Urs Marcel-Nicolae ridică problema curățeniei în Școala Gimnazială Beica 

de Jos, curățenie care lasă de dorit, menționând faptul că în numeroase rânduri a fost în incinta 

școlii și a atenționat conducerea școlii cu privire la acest aspect.

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

pentru prezenţă şi declară şedinţa închisă.

                  

Preşedinte de şedinţă,                                                              Secretar,

                        Tropotei Emanoil                                                    Pop Silvestru-Vasile


