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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 13 aprilie 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 13.04.2018, orele 09,00 la 

sediul primăriei, cu următoarea,

ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 20 din 26.03.2018 

privind închirierea unor terenuri având categoria de folosință pășuni(pajiști) aflate în domeniul 

privat al comunei Beica de Jos, judeţul Mureş și modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local 

nr. 11 din 28.02.2018 privind inițierea procedurii de închiriere a unor pajiști aflate în domeniul 

privat al comunei Beica de Jos, județul Mureș

  2. 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 10 consilieri, lipsind domnul consilier Urs Marcel-Nicolae.

În consecinţă şedinţa este legal constituită.

La ședință participă și trei cetățeni ai comunei: domnul Crișan Dan din localitatea Sînmihai 

de Pădure și domnii Moldovan Cristian și Moldovan Răzvan-Cristian din localitatea Beica de Jos.

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”.

Se dă citire ordinii de zi și se supune la vot

Ordinea de zi este aprobată cu 10 voturi „pentru”.
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La punctul nr.1 Ordinei de zi, Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului 

Local nr. 20 din 26.03.2018 privind închirierea unor terenuri având categoria de folosință 

pășuni(pajiști) aflate în domeniul privat al comunei Beica de Jos, judeţul Mureş și modificarea art. 

1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 11 din 28.02.2018 privind inițierea procedurii de închiriere a 

unor pajiști aflate în domeniul privat al comunei Beica de Jos, județul Mureș

Se trece la discuții.

Doamna primar și domnul secretar prezintă consiliului local motivele cu privire la revocarea 

hotărîrii și modificarea art. 1 din HCL 11/28.02.2018.

Domnul Crișan Ioan: satul Sânmihai de Pădure are atâtea animale cât să acopere o 

suprafață de pășune mai mare decât poate comuna închiria.

Doamna primar: domnilor noi trebuie să asigurăm pășune în limita suprafețelor deținute 

tuturor crescătorilor de animale din toate satele comunei.

Domnul Crișan Dan domiciliat în localitatea Sînmihai de Pădure care participă la ședință 

cere voie să ia cuvântul și i se aprobă. Domnilor mie nu mi se pare normal ca pe pășunile comunei 

Beica să pășuneze animale din alte comune și noi să nu avem pășune îndestulătoare. Dau 

exemplul pe domnul Bucin Lucian care a avut animale din Vătava și pe pășunea localității Căcuciu 

să pășuneze ciobani cu animale din Bistrița.

Domnul viceprimar: la Căcuciu cei din Bistrița au avut teren arendat de la cetățenii din 

Căcuciu.

Doamna primar: în fiecare an se vor face verificări cu privire la animalele de pe pășuni și cu 

privire la lucrările care trebuie efectuate pe pășuni.

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. 22/13.04.2018.

La punctul nr.2 al Ordinei de zi, Diverse.

Domnul Sava Zaharie: doamna primar doresc din nou să ridic problema marcării lemnelor 

de foc.

Doamna primar: cei de la Ocolul Silvic Reghin au promis că vor veni la marcat.

Domnul Kiss Iosif și Moldovan Ioan ridică problema cursului de apă a pârâului Beica care a 

rupt malurile în Beica de Jos în dreptul locuinței de la nr. 163 și în Beica de Sus în dreptul 

cimitirului.

Doamna primar: avem promisiuni de la cei de la ape că se vor consolida aceste maluri.
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Doamna primar prezintă apoi consiliului local faptul că ne aflăm în procedura de a organiza 

licitații pentru proiectele de asfaltare drumuri comunale și străzi și construire dispensar uman în 

localitatea beica de Jos.

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

pentru prezenţă şi declară şedinţa închisă.

Preşedinte de şedinţă,                                                              Secretar,

                                 Kiss Iosif                                                                Pop Silvestru-Vasile


