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 09 martie 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 09.03.2016, orele 13,00 la sediul
primăriei, cu următoarea,
ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință
2. Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 1/26.06.2012 privind alegerea comisiei
de validare
3. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului Beșleagă
Daniel
4. Proiect de hotărâre privind acordarea unor facilități fiscale
5. Proiect de hotărâre privind structura rețelei școlare pentru anul 2016 - 2017 de pe raza
comunei Beica de Jos, judeţul Mureş
6. Proiect de hotărâre privind condițiile de eligibilitate, modalitatea de identificare a
beneficiarilor, precum și modalitatea de soluționare a situațiilor identificate în vederea acordării
stimulentului educațional sub formă de tichete sociale
7. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcţii pentru
aparatul de specialitate al primarului comunei Beica de Jos, judeţul Mureş
8. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2016
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor cu obiecte de inventar propuse pentru
casare
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului pe anul 2015
11. Diverse
Domnul Pop Silvestru-Vasile, secretarul comunei Beica de Jos, efectuează prezenţa
consilierilor la şedinţă, constatând că din totalul de 10 consilieri aleşi în funcţie sunt prezenţi astăzi
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10 consilieri. 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 un punct și anume Proiect de
hotărâre privind modificarea art. 1 din HCL nr. 62 din 14.12.2015 și a indicatorilor tehnicoeconomici ai proiectului ,,Modernizare și dotare cămin cultural în comuna Beica de Jos, sat
Șerbeni, 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 alegerea președintelui de
ședință.
Se trece la discuții.
Domnul consilier Gheorghe Alexandru îl propune ca președinte de ședință pe domnul
Tropotei Emanoil.
Domnul consilier Urs Marcel îl propune ca președinte de ședință pe domnul Moldovan Ioan.
Se supune la vot propunerea domnului Gheorghe Alexandru care întrunește 8 voturi pentru
și 2 voturi împotrivă.
Se supune la vot propunerea domnului Urs Marcel care întrunește 2 voturi pentru și 8 voturi
împotrivă.
Urmare a votului, domnul Tropotei Emanoil va conduce ședințele de consiliul pentru 3 luni
de zile.
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.
Întreaga hotărâre se aprobă cu 10 voturi „pentru”.
Se adoptă Hotărârea nr. 10/09.03.2016.
La punctul nr.2 al Ordinei de zi, Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr.
1/26.06.2012 privind alegerea comisiei de validare.
2

Se trece la discuții.
Domnul consilier Gheorghe Alexandru îl propune în comisia de validare pe domnul Crișan
Ioan.
Domnul consilier Urs Marcel îl propune în comisia de validare pe domnul Moldovan Ioan.
Se supune la vot propunerea domnului Gheorghe Alexandru care întrunește 8 voturi pentru
și 2 voturi împotrivă.
Se supune la vot propunerea domnului Urs Marcel care întrunește 2 voturi pentru și 8 voturi
împotrivă.
Urmare a votului, domnul Crișan Ioan va face parte din comisia de validare.
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.
Întreaga hotărâre se aprobă cu 10 voturi „pentru”.
Se adoptă Hotărârea nr. 11/09.03.2016.
La punctul nr.3 al Ordinei de zi, se află Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de
consilier local al domnului Beșleagă Daniel.
Comisia de validare constituită prin Hotărârea Consiliului Local Beica de Jos nr.
1/26.06.2012 și completată prin HCL nr. 11/09.03.2016 examinează pentru validare propunerea
de consilier de pe lista de supleanți a Partidului Național Liberal, în conformitate cu prevederile art.
31 alin. (3) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și
completările ulterioare şi Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002, cu modificările şi completările și a
întocmit Procesul-verbal de validare nr. 787/09.03.2016.
Comisia propune Consiliului Local validarea mandatului de consilier local a domnului
Beșleagă Daniel și se dă citire procesului verbal de validare nr. 787/09.03.2016
În continuare se supune la vot proiectul de hotărîre.
Hotărârea în întregime se aprobă cu cu 10 voturi „pentru”.
În conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1) din Legea 215/2001 privind administraţia
publică locală domnul Beșleagă Daniel depune jurământul:
„Jur să respect Constituţia şi legile Ţării şi să fac cu bună credinţă tot ceea ce stă în puterile
şi priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Beica de Jos. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!”
După citirea jurământului acesta semnează jurământul.
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 în întregime se aprobă cu cu 10 voturi „pentru”.
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Se adoptă Hotărârea nr. 12/09.03.2016.
La punctul nr.4 al Ordinei de zi, Proiect de hotărâre privind acordarea unor facilități fiscale.
Se trece la discuții.
Domnul Cocean Ioan menționează faptul că ar trebui sensibilizați contribuabilii prin punerea
de afișe pe sate și anunțare cu goarna.
Domnul secretar spune că se vor lua măsuri în acest sens.
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 11 voturi „pentru”.
Se adoptă Hotărârea nr. 13/09.03.2016.
La punctul nr.5 al Ordinei de zi, Proiect de hotărâre privind structura rețelei școlare pentru
anul 2016 - 2017 de pe raza comunei Beica de Jos, judeţul Mureş.
Se trece la discuții.
Doamna Hurghiș Carmen directorul Școlii gimnaziale Beica de Jos prezintă consiliului local
rețeaua structurii școlare pentru care se va adopta hotărâre de consiliu.
Domnul consilier Iacob Nicolae: doamna director, cum va fi la Șerbeni, copii mici vor fi
împreună cu cei din clasele I - IV.
Doamna Hurghiș Carmen: rețeaua școlară va fi la fel ca anul acesta, nu se modifică nimic.
Domnul consilier Gheorghe Alexandru: la Beica de Sus se va reînființa școala?
Doamna Hurghiș Carmen: nu, va funcționa doar grădinița.
Domnul Cocean Ioan: doamnă primar, la Nadășa este un blocaj în sala mare de clasă la
școală, adică este construit un paravan după care sunt o mulțime de obiecte ce trebuiesc casate
că sunt deteriorate.
Doamna primar: domnule viceprimar, să se ia măsuri în acest sens la Nadășa.
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 11 voturi „pentru”.
Se adoptă Hotărârea nr. 14/09.03.2016.
La punctul nr.6 al Ordinei de zi, Proiect de hotărâre privind condițiile de eligibilitate,
modalitatea de identificare a beneficiarilor, precum și modalitatea de soluționare a situațiilor
identificate în vederea acordării stimulentului educațional sub formă de tichete sociale.
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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 cu mențiunea ca
toți potențialii beneficiari să fie anunțați.
Hotărârea se aprobă cu 11 voturi „pentru”.
Se adoptă Hotărârea nr. 15/09.03.2016.
La punctul nr.7 al Ordinei de zi, Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a
statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Beica de Jos, judeţul
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 11 voturi „pentru”.
Se adoptă Hotărârea nr. 16/09.03.2016.
La punctul nr.8 al Ordinei de zi, Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe
anul 2016.
Se trece la discuții.
Doamna contabil care este prezentă la acest punct face lămuririle necesare cu privire la
acest proiect de hotărâre.
De asemenea doamna primar precizează că suma de 150000 lei obținută din vînzare de
lemn este repartizată la capitolul Cămine culturale unde este necesară pentru reparația
acoperișului la căminul din Beica de Sus unde plouă în cămin și la investiția ,,Sistem de alimentare
cu apă şi canalizare menajeră" din localitatea Beica de Jos.
Domnul Crișan Ioan: doamnă primar, în localitatea Sănmihai de Pădure ar trebui construit
un WC la căminul cultural.
Doamna primar: vom lua măsuri în acest sens și vom construi un WC cum am construit și la
capela mortuară.
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 11 voturi „pentru”.
Se adoptă Hotărârea nr. 17/09.03.2016.
La punctul nr.9 al Ordinei de zi, Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor cu obiecte de
inventar propuse pentru casare.
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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 11 voturi „pentru”.
Se adoptă Hotărârea nr. 18/09.03.2016.
La punctul nr.10 al Ordinei de zi, Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului pe anul
2015.
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 11 voturi „pentru”.
Se adoptă Hotărârea nr. 19/09.03.2016.
La punctul nr.11 al Ordinei de zi, Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 din HCL nr.
62 din 14.12.2015 și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ,,Modernizare și dotare cămin
cultural în comuna Beica de Jos, sat Șerbeni, 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 11 voturi „pentru”.
Se adoptă Hotărârea nr. 20/09.03.2016.
La punctul nr.12 al Ordinei de zi, Diverse.
Ocolul Silvic Gurghiu prin adresa nr. 236/e/19.02.2016 propun spre aprobare metodologia
de calcul a prețurilor de referință a masei lemnoase pe picior iar prin adresa nr. 237/e/19.02.2016
solicită modul de valorificare a masei lemnoase din partida APV 6191 aferent anului de producție
2016.
În urma discuțiilor purtate, consiliul local propune luarea unei hotărâri în acest sens
înședința viitoare a consiliului local.
Domnul Berki Bucur Tibor, prin cererea nr. 737/07.03.2016 solicită un ajutor în vederea
construirii unui zid de sprijin în fața casei deoarece se surpă drumul pe casa domniei sale.
Domnul Moldovan Ioan propune ca o comisie să se deplaseze la fața locului pentru a
evalua situația.
Domnul Kadar Istvan: domnilor, nu sa dat ajutor la nimeni până acum, să se rămână așa.
Domnul Tropotei Emanoi: domnilor, dacă se poate ar trebui să îl ajutăm.
Doamna primar: domnilor, eu am fost la fața locului și am văzut situația.
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Domnul Iacob Nicolae: să al ajutăm cu ciment? Dar la cine îl va vinde?
Domnul Urs Marcel: domnilor, dacă se va acorda un ajutor să răspundă consilierul din
Beica de Sus.
Doamna primar: domnilor, eu propun să se efectueze munca cu persoanele beneficiare de
ajutor social iar noi să dăm doar materialul necesar și munca se va face sub supravegherea
noastră.
Domnul Iacob Nicolae: eu propun să se meargă la fața locului.
Domnul Cocean Ioan: domnilor, eu propun ca de această lucrare să se ocupe domnul
viceprimar.
Domnul Crișan Ioan: domnilor, eu am văzut pe domnul Moldovan Ioan care a băgat o
mașină de piatră la cel care a cumpărat casa de la Bela.
Domnul Moldovan Ioan: nu în curte sa băgat piatra, ci pe drumul de acolo care este drul de
câmp.
Domnul viceprimar: domnilor este o diferență când se fac unele lucrări, Marcel vine cu
lopata iar domnul Cocean cu uitatul.
Doamna primar: domnilor, sunteți de acord cu propunerea mea iar munca să se efectueze
de către cei cu ajutor social care locuiesc acolo sub supravegherea domnului viceprimar și a
consilierilor din Beica de Sus.
În urma discuțiilor purtate consilierii susțin această propunere.
Domnul Iacob Nicolae: domnilor, s-au angajat 2 paznici și un polițist local, eu aș avea o
rugăminte, dacă aceștia sunt plătiți din buget să se pună în mișcare, de exemplu problema furtului
de lemne din pădure. Eu chiar am fost în pădurea de la Căcuciu și tot este tăiată. Să se stopeze
furtul de lemne.
Domnul secretar: domnilor, la viitoarea ședință de consiliu o să vă punem la dispoziție fișele
de post a celor trei, dar aș dori să fac unele precizări și anume, pentru cei trei acuma se face
echipamentul și materialele din dotare, se amenajează sediul și încet după ce se rezolvă aceste
probleme își vor intra sută la sută în activitate, nu pot să meargă să oprească o căruță cu lemne
sau să legitimeze o parsoană și ei sunt cu haine civile.
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
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