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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 8 ianuarie 2018 cu ocazia şedinţei extraordinare 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 extraordinară pentru data de 08.01.2018, orele 10,00 la 

sediul primăriei, cu următoarea,

ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetului local în anul 2018

2. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a dispozițiilor 

Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice începând cu data de 

01.01.2018

3. 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 9 consilieri, lipsind domnul consilier Crișan Ioan care este bolnav și domnul consilier Urs 

Marcel-Nicolae.

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 9 voturi „pentru”.

Se dă citire ordinii de zi și se supune la vot

Ordinea de zi este aprobată cu 9 voturi „pentru”.

La punctul nr.1 Ordinei de zi, Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetului 

local în anul 2018.
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Se trece la discuții.

Doamna contabil care este prezentă la acest punct de pe ordinea de zi prezintă consiliului 

local lămuririle necesare vizavi de acest proiect de hotărâre.

Nu există obiecţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre.

Se trece la vot.

Hotărârea se aprobă cu 9 voturi „pentru”.

Se adoptă Hotărârea nr. 1/08.01.2018.

La punctul nr.2 al Ordinei de zi, Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri de punere 

în aplicare a dispozițiilor Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 

publice începând cu data de 01.01.2018.

Se trece la discuții.

Domnii consilieri Neagu Vasile-Ioan, Iacob Nicolae și Haba Zaharia propun majorarea 

indemnizației primarului și viceprimarului cu 25%.

Nemaifiind alte propuneri și neexistând obiecţii cu privire la expunerea de motive şi 

proiectul de hotărâre se trece la vot.

Hotărârea se aprobă cu 9 voturi „pentru”.

Se adoptă Hotărârea nr. 2/08.01.2018.

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

Domnul consilier Neagu Vasile-Ioan ridică problema circulației pe drumurile de câmp în 

această perioadă cu tractoare, care strică drumurile deoarece pământul nu este înghețat.

Domnii consilieri Moldovan Ioan și Kiss Iosif informează consiliul local și pe doamna primar 

că în dreptul școlii mici din localitatea Beica de Jos lângă drumul comunal DC 11 sunt câteva 

borne scoase din pământ și trebuie luate măsuri în acest sens să nu se fure.

Domnul Moldovan Ioan ridică din nou problema reparării străzii ce urcă în cartierul de romi 

de la Beica de Sus și anume pusă niște piatră și sort.

Domnii consilieri Haba Zaharia și Sava Zaharie ridică problema marcării lemnelor de foc de 

pe terenurile proprietate personală a cetățenilor din localitatea Nadășa, și anume că Ocolul Silvic 

Reghin deși au fost numeroase solicitări nu vine să marcheze lemne cetățenilor.

Doamna primar: am luat legătura cu șeful Ocolului Silvic Reghin dar fără succes, o să merg 

și la direcția Silvică Mureș. De asemenea am informații că la Beica de Sus sunt câteva persoane 
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care vând lemne de foc din pădurea comunală și sunt pe o mână cu pădurarul, îl întreb pe domnul 

consilier Moldovan dacă a auzit și el aceste zvonuri.

Domnul Moldovan Ioan: așa am auzit și eu. Să se facă o comisie din partea consiliului local 

și să meargă miercuri în control la pădure să vadă dacă sunt cioate.

Domnul viceprimar: domnilor consilieri, care puteți veni miercuri la ora 9,00 ne întâlnim în 

față la primărie și pe urmă mergem la pădure.

Domnul consilier Haba Zaharie: doamnă primar, în localitatea Nadășa pe strada ce duce la 

biserică ar trebui niște piatră și sort.  

Domnul Moldovan Ioan: doamnă primar, poliția locală ar trebui să mai oprească și prin 

centrul localităților, să coboare din mașină și să meargă pe jos să vadă ce se întămplă prin acele 

localități, pentru că sunt cetățeni care aruncă gunoiul pe marginea drumului și unde apucă. De 

asemenea am o întrebare, în localitatea Beica de Sus cetățenii din cartierul de romi au plătit taxa 

de salubrizare anul trecut?  

Doamna primar: am luat la cunoștință cele sesizate și vom lua măsuri.  

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

pentru prezenţă şi declară şedinţa închisă.

Preşedinte de şedinţă,                                                              Secretar,

                                 Kis Iosif                                                                Pop Silvestru-Vasile


