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 7 septembrie 2018 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 07.09.2018, orele 10,00 la sediul
primăriei, cu următoarea,
ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință
2. Proiect de hotărâre privind delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare pe
perioadă determinată
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de cooperare pentru aplicarea
Proiectului de interes public ,,Operativitate în intervenție pentru siguranța comunității"
4. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 5000 lei Parohiei Ortodoxe Șerbeni - Filia
Căcuciu necesară finalizării Capelei mortuare Căcuciu, comuna Beica de Jos
5. Proiect de hotărâre privind stabilirea și sancționarea faptelor care constituie contravenții
în domeniul edilitar-gospodăresc, ordinii, curățeniei și igienei publice, a prevenirii incendiilor și
protecției mediului, a circulației rutiere și a pășunatului în comuna Beica de Jos, județul Mureș
6. Proiect de hotărâre privind stabilirea modului de realizare/extindere/montare în zona
drumurilor publice din intravilanul și extravilanul comunei Beica de Jos a lucrărilor de construcții
pentru realizarea/extinderea/modernizarea rețelelor edilitare
7. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții pentru aparatul de specialitate
al primarului comunei Beica de Jos, județul Mureș
8. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2018
9. Diverse
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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 Fabian Laszlo. La şedinţă este prezent şi 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”.
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
Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul de investiție ,,Extindere rețea
de alimentare cu apă și branșamente în comuna Beica de Jos, județul Mureș”.
Se supune la vot suplimentarea ordinii de zi.
Suplimentarea ordinii de zi este aprobată cu 10 voturi „pentru”.
Se dă citire întregii 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 alegerea președintelui de ședință.
Se trece la discuții.
Domnul consilier Oprea Crăciun propune ca președinte de ședință pe domnul consilier
Neagu Vasile-Ioan.
Nemaiexistând alte propuneri, se supune la vot propunerea. Unanimitate.
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 10 voturi „pentru”.
Se adoptă Hotărârea nr. 38/07.09.2018.
La punctul nr.2 al Ordinei de zi, Proiect de hotărâre privind delegarea gestiunii serviciului
public de salubrizare pe perioadă determinată.
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 10 voturi „pentru”.
Se adoptă Hotărârea nr. 39/07.09.2018.
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La punctul nr.3 al Ordinei de zi, Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de
cooperare pentru aplicarea Proiectului de interes public ,,Operativitate în intervenție pentru
siguranța comunității".
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 10 voturi „pentru”.
Se adoptă Hotărârea nr. 40/07.09.2018.
La punctul nr.4 al Ordinei de zi, Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 5000 lei
Parohiei Ortodoxe Șerbeni - Filia Căcuciu necesară finalizării Capelei mortuare Căcuciu, comuna
Beica de Jos
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 10 voturi „pentru”.
Se adoptă Hotărârea nr. 41/07.09.2018.
La punctul nr.5 al Ordinei de zi, Proiect de hotărâre privind stabilirea și sancționarea
faptelor care constituie contravenții în domeniul edilitar-gospodăresc, ordinii, curățeniei și igienei
publice, a prevenirii incendiilor și protecției mediului, a circulației rutiere și a pășunatului în comuna
Beica de Jos, județul Mureș.
Se trece la discuții.
Se ia în discuție fiecare contravenție precum și cuantumul acestora, nefiind obiecții cu
privire la cuantumul amenzilor.
Se discută în continuare despre locația oboarelor pentru animale.
Doamna primar și domnul Neagu Vasile-Ioan propun următoarele locații pentru oboare:
Beica de Jos, nr. 125 (curtea dispensarului veterinar) și Șerbeni, nr. 35A (terenul din spatele curții
școlii).
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 10 voturi „pentru”.
Se adoptă Hotărârea nr. 42/07.09.2018.
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La punctul nr.6 al Ordinei de zi, Proiect de hotărâre privind stabilirea modului de
realizare/extindere/montare în zona drumurilor publice din intravilanul și extravilanul comunei
Beica de Jos a lucrărilor de construcții pentru realizarea/extinderea/modernizarea rețelelor
edilitare.
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 10 voturi „pentru”.
Se adoptă Hotărârea nr. 43/07.09.2018.
La punctul nr.7 al Ordinei de zi, Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții
pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Beica de Jos, județul Mureș.
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 10 voturi „pentru”.
Se adoptă Hotărârea nr. 44/07.09.2018.
La punctul nr.8 al Ordinei de zi, Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe
anul 2018.
Doamna contabilă care este prezentă la acest punct de pe ordinea de zi face lămuririle
necesare cu privire la fiecare capitol bugetar rectificat.
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 10 voturi „pentru”.
Se adoptă Hotărârea nr. 45/07.09.2018.
La punctul nr.9 al Ordinei de zi, Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului general și a
indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul de investiție ,,Extindere rețea de alimentare cu apă
și branșamente în comuna Beica de Jos, județul Mureș”.
Doamna primar prezintă consiliului local indicatorii tehnico-economici precum și devizul
general cu valoarea totală a investiției, suma solicitată de la bugetul de stat și valoarea finanțată
din bugetul local al comunei Beica de Jos.
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. 46/07.09.2018.
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La punctul nr.10 al Ordinei de zi, Diverse.
Se ia în discuție cererea înregistrată sub nr. 3369/05.09.2018 a domnului Horvath
Sebastian-Marcel, domiciliat în localitatea Beica de sus, nr. 97A, prin care solicită săi se aprobe să
i se pună curentul electric deoarece domnia sa nu are posibilitate.
La acest punct de pe ordinea de zi solicită să ia parte și domnii Moldovan Olimpiu din
localitatea Beica de Jos, Moldovan Ioan-Claudiu, Horvath Sebastian-Marcel, Tinca Dumitru și
doamna Râmba Maria, toți din localitatea Beica de Sus.
Domniile lor au o nemulțumire deoarece nu au introdus curentul electric în locuințe și
primăria nu le eliberează autorizații de branșament electric.
Domnul Moldovan Olimpiu solicită să i se aprobe să ia cuvântul: domnilor am întocmită
documentație, am depus-o la primărie și domnul secretar nu vrea să îmi semneze autorizația.
Domnul consilier Moldovan Ioan: domnilor consilierii, oamenii aceștia și-au făcut niște case,
au copii mici, unii dintre ei merg la școală și nu au curent electric acuma în secolul douăzecișiunu.
Trebuie făcut ceva să îi ajutăm. Trebuie găsită o cale.
Domnul secretar: domnilor consilieri doresc să fac unele lămuriri. La domnul Moldovan
Olimpiu nu i s-a eliberat autorizație de branșament electric deoarece documentația sa este
incompletă, nu deține extras de carte funciară așa cum prevede Legea nr. 50/1991. Mai mult
doresc să vă informez că potrivit Legii nr. 50/1991, consiliul local nu are competențe cu privire la
eliberarea certificatelor de urbanism și autorizațiilor de construire sau branșament. Primarul,
secretarul și persoana cu responsabilitate în domeniul urbanismului și amenajării teritoriului din
aparatul de specialitate propriu au responsabilitate în acest domeniu, iar responsabilitatea emiterii
acestor documente revine semnatarilor, potrivit atribuțiilor stabilite conform legii. Mai mult
locuințele acestor cetățeni sunt executate fără autorizații de construire, iar pentru o construcție
ilegală nu se poate emite autorizație de branșament. Cum, existând o construcție ilegală, fără
respectarea prevederilor legale, să vemin noi și să emitem o autorizație de branșament, adică o
ilegalitate să o acoperim prin emiterea acestei autorizații. Mai mult domnul Moldovan Olimpiu nici
nu deține un extras de carte funciară necesar pentru emiterea certificatului de urbanism și a
autorizației de branșament așa cum prevede legea.
Bineînțeles că nu voi semna asemenea document deoarece eliberarea lui se face fără
respectarea prevederilor legale. Bine știți, că rolul secretarului este de a semna pentru legalitate
documentele emise de către instituție, cum dealtfel fiecare trebuie să fie conștient și să procedeze
în consecință. Cu toții știți că întotdeauna am încercat să vin în sprijinul cetățenilor, dar cu
respectarea prevederilor legale și niciodată nu m-am abătut de la acest principiu.
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Doamna primar: domnilor consilieri, totuși trebuie găsită o ale de rezolvare.
Domnul secretar: doamna primar, sunteți la al treilea mandat, ar trebui să cunoașteți aceste
aspecte. Niciodată nu voi semna un document cu încălcarea prevederior legale. Dacă insistați,
semnați dumneavoastră autorizația, dar fără mine.
Doamna primar: domnilor consilieri, dacă stați în spatele meu și mă susțineți semnez eu
singură autorizațiile de branșament pentru acești cetățeni deoarece domnul secretar nu semnează
și doamna Ilieș de la urbanism nu semnează dacă nu semnează domnul secretar. Trebuie ajutați
oamenii, mai mult că au copii mici. Dacă se întâmplă ceva veniți și voi cu mine.
În urma acestor discuții consilierii spun că o susțin pe doamna primar cu privire la emiterea
și semnarea acestor autorizații pentru a ajuta cetățenii.
Domnul Sava Zaharie: ce se întâmplă cu lemnele de foc pentru populație.
Doamna primar: vom marca.
Fiind epuizate toate punctele de pe ordinea de zi, Preşedintele de şedinţă mulţumeşte
pentru prezenţă şi declară şedinţa închisă.

Preşedinte de şedinţă,

Secretar,

Neagu Vasile-Ioan

Pop Silvestru-Vasile
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