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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 iunie 2015 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 08.06.2015, orele 13,00 la sediul 

primăriei, cu următoarea,

ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectutui Actului Adițional de modificare al art. 36 

din Contractul de Delegare precum și Politica Tarifară – anexă la Contractul de Delegare –

actualizate în concordanță cu Actul Adițional nr. 2 la Contractul de Credit

2. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență, 

de Categoria I-a, al comunei Beica de Jos, județul Mureș

3. Proiect de hotărâre privind numirea persoanei cu atribuţii de îndrumare, control şi 

constatare a încălcării legii în domeniul Prevenirii şi Stingerii Incendiilor al comunei Beica de Jos, 

județul Mureș

4. Proiect de hotărâre privind însuşirea de către Consiliul local al comunei Beica de Jos a 

Statutului Asociaţiei Secretarilor Unităţilor Administrativ-Teritoriale din judeţul Mureş

5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2015

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 

8, lipsind domnii consilieri Bembe Nicolae, Kadar Istvan și Borda Vasile. La şedinţă participă 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 informează Consiliul local despre faptul 

că domnul consilier Bembe Nicolae a lipsit la mai mult de 3 ședințe ordinare consecutive a 

Consiliului local iar în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) litera d) din Legea nr. 393/2004 

privind statutul aleșilor locali, mandatul de consilier local încetează de drept, înainte de expirarea 

duratei normale a mandatului în cazul lipsei nemotivate de la mai mult de 3 ședințe ordinare 

consecutive ale consiliului local, iar încetarea de drept a mandatului de consilier local se constată 

de către consiliul local prin hotărâre la propunerea primarului sau a oricărui consilier, drept pentru 

care trebuie ca consiliul local să procedeze în consecință.

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.

Se supune la vot ordinea de zi.

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

La punctul nr.1 al Ordinei de zi, se află Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectutui 

Actului Adițional de modificare al art. 36 din Contractul de Delegare precum și Politica Tarifară –

anexă la Contractul de Delegare – actualizate în concordanță cu Actul Adițional nr. 2 la Contractul 

de Credit.

Domnul Cocean Ioan cere câteva lămuriri cu privire la acest proiect de hotărâre.

Nemaiexistând  alte discuți cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre se 

trece la vot.

Hotărârea în întregime se aprobă cu cu 7 voturi „pentru” iar domnul consilier Gheorghe 

Alexandru se abține.

Se adoptă Hotărârea nr. 28/08.06.2015.

La punctul nr.2 al Ordinei de zi, se află Proiect de hotărâre privind reorganizarea Serviciului 

Voluntar pentru Situații de Urgență, de Categoria I-a, al comunei Beica de Jos, județul Mureș

Neexistând obiecţii cu privire la raport şi proiectul de hotărâre se trece la vot.

Hotărârea în întregime se aprobă cu cu 8 voturi „pentru”.

Se adoptă Hotărârea nr. 29/08.06.2015
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La punctul nr.3 al Ordinei de zi, se află Proiect de hotărâre privind numirea persoanei cu 

atribuţii de îndrumare, control şi constatare a încălcării legii în domeniul Prevenirii şi Stingerii 

Incendiilor al comunei Beica de Jos, județul Mureș

Neexistând obiecţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre se trece la vot.

Hotărârea în întregime se aprobă cu cu 8 voturi „pentru”.

Se adoptă Hotărârea nr. 30/08.06.2015.

La punctul nr.4 al Ordinei de zi, se află Proiect de hotărâre privind însuşirea de către 

Consiliul local al comunei Beica de Jos a Statutului Asociaţiei Secretarilor Unităţilor Administrativ-

Teritoriale din judeţul Mureş

Neexistând obiecţii cu privire la raport şi proiectul de hotărâre se trece la vot.

Hotărârea în întregime se aprobă cu cu 8 voturi „pentru”.

Se adoptă Hotărârea nr. 31/08.06.2015.

La punctul nr.5 al Ordinei de zi, se află Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului 

local pe anul 2015.

Neexistând obiecţii cu privire la raport şi proiectul de hotărâre se trece la vot.

Hotărârea în întregime se aprobă cu cu 8 voturi „pentru”.

Se adoptă Hotărârea nr. 32/08.06.2015.

La punctul nr.6 Diverse.

Se prezintă consiliului local adresa Școlii Gimnaziale Beica de Jos nr. 385/08.05.2015 

privind unele remedieri care trebuie efectuate la grădinițele din Șerbeni, Beica de Sus și Beica de 

Jos și Școala primară Șerbeni ca urmare a controlului celor de la ISU Mureș, remedieri constînd în 

reparați instalați electrice, construirea unui zid la centrala termică de la școala gimnazială beica de 

Jos, a unei rampe pentru persoanele cu dizabilități și achiziționarea unui stingător cu zăpadă 

carbonică.

În continuare se prezintă consiliului local cererea domnului Cotîrlă Eugen înregistrată sub 

nr. 1703/14.05.2015 prin care solicită sprijinul prin aprobarea unei sume de 4000 lei pentru 

realizarea unui material audio (10 piese) din repertoriul fiului său, piese create de rapsodul Mircea 

Simionca, repertoriu specific văii Beicii.
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Consiliul local în urma discuțiilor purtate este de acord în principiu de a aproba o sumă de 

aproximativ 3000-4000 lei doar după analizarea posibilității legale de a aproba acordarea aceastei 

sume.

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


