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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 mai 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 13.05.2016, orele 13,00 la sediul 

primăriei, cu următoarea,

ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a calității de consilier local a domnului 

Coasta Liviu-Viorel

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare al 

aparatului de specialitate al primarului comunei Beica de Jos, judeţul Mureş

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de ordine interioară al aparatului 

de specialitate al primarului comunei Beica de Jos, județul Mureș

4. Proiect de hotărâre privind încheierea unui contract de prestare a serviciului de 

precolectare, colectare și transport a deșeurilor municipale ale comunei Beica de Jos, județul 

Mureș

5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2016

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 

9 consilieri, la ședință lipsind domnul consilier Coasta Liviu-Viorel care a demisionat și domnul 

consilier Tropotei Emanoil care este bolnav. 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 9 voturi „pentru”.
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Se dă citire ordinii de zi și se supune la vot

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

Lipsind domnul consilier Tropotei Emanoil care la ședința din luna martie a fost ales 

președinte de ședință este necesară alegerea unui nou președinte de ședință.

Domnul consilier Oprea Crăciun îl propune pe domnul Gheorghe Alexandru-Vladimir.

Domnul consilier Crișan Ioan îl propune pe domnul Moldovan Ioan.

Nemaifiind alte propuneri se supun la vot propunerile făcute.

Pentru propunerea domnului Oprea Crăciun 8 voturi „pentru” și unul împotrivă.

Pentru propunerea domnului Crișan Ioan 1 voturi „pentru” și 8 împotrivă.

Urmare a votului, domnul Gheorghe Alexandru-Vladimir a fost ales președinte de ședință.

Se adoptă hotărârea nr. 25/13.05.2016.

La punctul nr.1 al Ordinei de zi, Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a calității de 

consilier local a domnului Coasta Liviu-Viorel

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 9 voturi „pentru”.

Se adoptă Hotărârea nr. 26/13.05.2016.

La punctul nr.2 al Ordinei de zi, Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de 

organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al primarului comunei Beica de Jos, judeţul 

Mureş.

Se trece la discuții.

Domnul secretar prezintă consiliului local o sinteză privind structura și conținutul 

regulamentului.

În continuare domnul consilier Crișan Ioan ridică problema concursurilor care s-au organizat 

pentru ocuparea funcțiilor de polițist local și șofer și anume că nu s-a știut de organizarea lor.

Consilierii locali intervin în sensul că sa știut despre organizarea acestor concursuri, că au 

fost discuții în consiliul local despre organizarea lor, mai mult, pentru ocuparea funcțiilor de polițist 

local au fost discuții încă din anul 2014.

Domnul secretar solicită a interveni și îl informează pe domnul Crișan Ioan că concursurile 

s-au organizat cu respectarea actelor normative în vigoare și au fost anunțate în Monitorul Oficial 

al României, pe site-ul și la sediul instituției precum și într-un ziar local, iar dacă domnia sa era mai 

atent la discuțiile din ședințele anterioare știa despre aceste aspecte.
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Nemaifiind alte discuții și 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 9 voturi „pentru”.

Se adoptă Hotărârea nr. 27/13.05.2016.

La punctul nr.3 al Ordinei de zi, se află Proiect de hotărâre privind aprobarea 

Regulamentului de ordine interioară al aparatului de specialitate al primarului comunei Beica de 

Jos, 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 9 voturi „pentru”.

Se adoptă Hotărârea nr. 28/13.05.2016.

La punctul nr.4 al Ordinei de zi, Proiect de hotărâre privind încheierea unui contract de 

prestare a serviciului de precolectare, colectare și transport a deșeurilor municipale ale comunei 

Beica de Jos, județul Mureș.

Se trece la discuții.

La acest punct de pe ordinea de zi este prezent și domnul Grămadă Gheorghe, 

administratorul S.C. F&G Eco S.R.L.

Se prezintă oferta tehnică și financiară nr. 21/18.05.2016 depusă de către S.C. F&G Eco 

S.R.L.

Domnul consilier Gheorghe Alexandru: domnilor, ar trebui să negociem prețul cu domnul 

Grămadă dacă este prezent.

Domnul Grămadă Gheorghe: domnilor consilieri, înainte de a vă gândi la un preț, vă 

informez că eu transport deșeurile la Sighișoara la prețul de 70 lei/tonă și în curând se va închide 

groapa și acolo, iar eu am un contract pregătit de rezervă cu cei de la Odorhei pentru când se va 

închide groapa de la Sighișoara. De când am contract cu dumneavoastră am transportat deșeurile 

înainte de Sighișoara la Cluj și la Turda.

Domnul consilier Gheorghe Alexandru: domnilor, eu propun 5000 lei/lună.

Domnul Grămadă: domnilor, nu mă pot încadra în propunere.

Domnul Urs Marcel: domnilor, prețul din ofertă este rezonabil.

Domnii consilieri Gheorghe Alexandru și Beșleagă Daniel: domnilor, altă propunere 5250 

lei/lună, TVA inclus.
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Domnul Grămadă: domnilor, da, mă pot încadra în prețul propus, dar cu mențiunea că dacă 

sare prețul la motorină peste 5 lei/litru să se mărească prețul pe lună prin încheierea unui act 

adițional la contract.

În continuare au loc discuții pro și contra propunerilor făcute.

În urma discuțiilor avute consiliul local este de acord cu prețul de 5500 lei/lună TVA inclus, 

dar cu mențiunea că un an de zile de la data încheierii contractului, indiferent de prețul motorinei 

să nu se mărească prețul contractului.

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 9 voturi „pentru”.

Se adoptă Hotărârea nr. 29/13.05.2016.

La punctul nr.5 al Ordinei de zi 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. 

Doamna primar informează consiliul local că din delegația din 19 iunie care va însoții 

mașina de pompieri care o vom primii, vor face parte aproximativ 20 persoane care vor trebui 

cazați o zi.

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 9 voturi „pentru”.

Se adoptă Hotărârea nr. 30/13.05.2016.

La punctul nr.6 al Ordinei de zi, Diverse.

Se ia în discuție cererea domnului Copoti Lăurean, domiciliat în Beica de Jos, nr. 252D, 

cerere înregistrată sub nr. 1577/13.05.2016, prin care solicită a fi ajutat cu niște material pentru 

repararea locuinței.

Domnul Urs Marcel: domnilor, nu e mare lucru să îl ajutăm cu o mașină de balastru.

Domnul Crișan Ioan: mie și ție, cine ne-a dat ceva? La nimeni nimic.

Domnul Moldovan Ioan: domnilor, i-a venit pământul pe casă.

Domnul Cocean Ioan: când ia venit pământul pe casă?

Domnul Moldovan Ioan: de două săptîmâni.



5

Domnul Gheorghe Alexandru: domnilor este cineva pentru?

Domnul Kadar Istvan: domnilor, ce să facă cu o mașină de balastru, cu 7-8 tone? 

Domnul Gheorghe Alexandru: Atunci să vină cu o cerere obiectivă, care va fi discutată la 

ședința următoare.

Domnul Moldovan Ioan: faceți ce vreți, dar o să mai treacă o lună așa.

Domnul Urs Marcel: domnilor, uni dintre d-voastră întotdeauna ați fost împotriva ajutării 

țiganilor.

În continuare are loc un schimb dur de replici între domnul Urs Marcel, Crișan Ioan, 

Moldovan Ioan și Kadar Istvan.

Domnul Gheorghe Alexandru: domnilor, atunci nu se aprobă nimic până nu vine cu o cerere 

obiectivă.

În continuare se aduce la cunoștința consilierilor locali pentru luare la cunoștință, adresa 

Ocolului Silvic Sovata nr. 608/c/02.05.2016 cu privire la prețurile de referință pentru anul de 

producție 2016 pentru masa lemnoasă. 

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

pentru prezenţă şi declară şedinţa închisă.

                  

Preşedinte de şedinţă,                                                              Secretar,

                Gheorghe Alexandru-Vladimir                                       Pop Silvestru-Vasile


