ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
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-CONSILIUL LOCALBEICA DE JOS, str. Principală nr.215
E-mail: beica@cjmures.ro, Tel./ Fax. 0265-719612

PROCES – VERBAL
Încheiat astăzi 9 octombrie 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 09.10.2018, orele 10,00 la sediul
primăriei, cu următoarea,
ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de închiriere nr. 11/08.06.2011 prin
acordul părților
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2018
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiilor pentru delegarea gestiunii
activităţilor de colectare şi transport a deşeurilor municipale şi a altor fluxuri de deşeuri, și
operarea stației de transfer Reghin, componente ale serviciului de salubrizare din cadrul
Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale Solide din Județul Mureș (SMIDS
Mureș), pentru comuna Beica de Jos din zona 4 Reghin
4. 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 11 consilieri. 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 11 voturi „pentru”.
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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
angajării doamnei Grama Maria ca asistent personal al persoanei cu handicap grav Grama IoanMarius.
Se supune la vot suplimentarea ordinii de zi.
Suplimentarea ordinii de zi este aprobată cu 11 voturi „pentru”.
Se dă citire întregii ordinii de zi și se supune la vot.
Ordinea de zi este aprobată cu 11 voturi „pentru”.
La punctul nr.1 Ordinei de zi, Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de închiriere
nr. 11/08.06.2011 prin acordul părților .
Se trece la discuții.
Se prezintă consilierilor solicitarea I.I. Kocsis Ferencz înregistrată sub nr. 3633/24.09.2018
prin care solicită încetarea contractului de închiriere nr. 11/08.06.2018 prin acordul părților.
În urma discuțiilor purtate consilierii sunt de acord cu încetarea contractului de închiriere nr.
11/08.06.2018 prin acordul părților, ținând cont și de motivul învocat de chiriaș.
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 11 voturi „pentru”.
Se adoptă Hotărârea nr. 47/09.10.2018.
La punctul nr.2 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 11 voturi „pentru”.
Se adoptă Hotărârea nr. 48/09.10.2018.
La punctul nr.3 al Ordinei de zi, Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiilor
pentru delegarea gestiunii activităţilor de colectare şi transport a deşeurilor municipale şi a altor
fluxuri de deşeuri, și operarea stației de transfer Reghin, componente ale serviciului de salubrizare
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din cadrul Sistemului de Management Integrat al Deșeurilor Municipale Solide din Județul Mureș
(SMIDS Mureș), pentru comuna Beica de Jos din zona 4 Reghin.
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 11 voturi „pentru”.
Se adoptă Hotărârea nr. 49/09.10.2018.
La punctul nr.4 al Ordinei de zi, Proiect de hotărâre privind aprobarea angajării doamnei
Grama Maria ca asistent personal al persoanei cu handicap grav Grama Ioan-Marius.
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 11 voturi „pentru”.
Se adoptă Hotărârea nr. 50/09.10.2018.
La punctul nr.5 al Ordinei de zi, Diverse.
Doamna primar prezintă consiliului local situația debitelor restante datorate de contribuabili
persoane fizice și juridice pe fiecare localitate componentă a comunei la data ședinței de consiliu.
Domnul Sava Zaharie: ce se întâmplă cu lemnele de foc pentru populație.
Doamna primar: se va marca o partidă de lemne pentru populație, aproximativ 300 mc.
În urma discuțiilor purtate consilierii propun ca prioritate la cumpărarea lemnelor de foc să
aibă cetățenii cu impozitele și taxele achitate la zi.
Doamna primar prezintă în continuare stadiul derulării proiectului de investiție de alimentare
cu apă și canalizare menajeră în localitatea Beica de Jos precum și costurile de branșare pe
imobil/familie care va fi de aproximativ 1400 lei.
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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