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PROCES – VERBAL
Încheiat astăzi 14 MAI 2014 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 14.05.2014, orele 13,00 la sediul
primăriei, cu următoarea,
ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2014
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării comunei Beica de Jos la Asociaţia de
Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Parteneriat între Consiliul Local al
comunei Beica de Jos și Asociația Romilor Beica
4. Proiect de hotărâre privind marcarea unei cantități de 350 mc. lemn din pășunea
împădurită Câmpul Cetății
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ - INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ȘI
STABILIRE ZONĂ FUNCȚIONALĂ PENTRU LOCUIT
6. Proiect de hotărâre privind declararea comunei Beica de Jos, județul Mureș, România și
localitatea Naro, județul Agrigento, regiunea Sicilia, Italia, localități înfrățite precum și stabilirea
componenței Comitetului de înfrățire care să coordoneze legăturile și relațiile cu localitatea înfrățită
7. 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, lipsând domnii consilieri Bembe Nicolae și Kadar Istvan. 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 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”.
Lipsind domnul consilier Kadar Istvan care la ședința anterioară a fost ales președinte de
ședință este necesar alegerea unui nou președinte de ședință.
Domnul consilier Gheorghe Alexandru îl propune pe domnul Iacob Nicolae.
Nemaifiind alte propuneri se supune la vot. Unanimitate
Se adoptă hotărârea nr. 19/14.05.2014.
Se dă citire ordinii de zi.
Doamna primar intervine și solicită consiliului local introducerea unui punct nou pe ordinea
de zi și anume ,,Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru
aparatul de specialitate al primarului comunei Beica de Jos, județul Mureș".
Președintele de ședință supune la vot suplimentarea ordinii de zi cu încă un punct și anume
,,Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de
specialitate al primarului comunei Beica de Jos, județul Mureș".
Unanimitate.
Se dă citire ordinei de zi suplimentată şi se supune la vot.
Ordinea de zi este aprobată cu 9 voturi „pentru”.
La punctul nr.1 al Ordinei de zi, se află proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului
local pe anul 2014.
Doamna contabil face o prezentare privind necesitatea acestei rectificări de buget.
Neexistând obiecţii cu privire la raport şi proiectul de hotărâre se trece la vot.
Hotărârea în întregime se aprobă cu cu 9 voturi „pentru”.
Se adoptă Hotărârea nr. 20/14.05.2014.
La punctul nr.2 al Ordinei de zi, se află proiect de hotărâre privind aprobarea aderării
comunei Beica de Jos la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”.
Neexistând obiecţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre se trece la vot.
Hotărârea în întregime se aprobă cu cu 9 voturi „pentru”.
Se adoptă Hotărârea nr. 21/14.05.2014.
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La punctul nr.3 al Ordinei de zi, se află proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de
Parteneriat între Consiliul Local al comunei Beica de Jos și Asociația Romilor Beica.
Domnul consilier Urs Marcel-Nicolae supune atenției consiliului local că nu va lua parte la
deliberare și se abține de la votarea acestui proiect de hotărâre pentru că s-ar putea să fie într-un
potențial conflict.
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” și una abținere.
Se adoptă Hotărârea nr. 22/14.05.2014.
La punctul nr.4 al Ordinei de zi, se află proiect de hotărâre privind marcarea unei cantități de
350 mc. lemn din pășunea împădurită Câmpul Cetății.
Se trece la discuții.
Domnul Urs Marcel-Nicolae ridică și problema necesității marcării unei cantități de lemn de
foc care să fie vândut cetățenilor doritori din comună, având în vedere că sunt cetățeni în vârstă.
În urma discuților purtate se stabilește ca până la viitoarea ședință de consiliu să se
analizeze această problemă și să se vină cu un proiect de hotărâre în acest sens.
Nemaiexistând alte obiecţii se trece la vot.
Hotărârea în întregime se aprobă cu cu 9 voturi „pentru”.
Se adoptă Hotărârea nr. 23/14.05.2014.
La punctul nr.5 al Ordinei de zi, se află proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ȘI STABILIRE ZONĂ FUNCȚIONALĂ PENTRU LOCUIT.
Neexistând obiecţii cu privire la raport şi proiectul de hotărâre se trece la vot.
Hotărârea în întregime se aprobă cu cu 9 voturi „pentru”.
Se adoptă Hotărârea nr. 24/14.05.2014.
La punctul nr.6 al Ordinei de zi, se află proiect de hotărâre privind declararea comunei
Beica de Jos, județul Mureș, România și localitatea Naro, județul Agrigento, regiunea Sicilia, Italia,
localități înfrățite precum și stabilirea componenței Comitetului de înfrățire care să coordoneze
legăturile și relațiile cu localitatea înfrățită.
Se trece la discuții:
Se fac propuneri cu privire la componența comitetului de înfrățire care să coordoneze
legăturile și relațiile cu localitatea înfrățită.
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Domnul Gheorghe Alexandru propune pe doamna primar, domnul viceprimar, domnul
secretar și domnul consilier Coasta Liviu-Viorel.
Domnul Iacob Nicolae propune și pe domnii Bembe Nicolae, Urs Marcel-Nicolae, Tropotei
Emanoil și Gheorghe Alexandru.
Domnul Fabian Laszlo îl propune pe și pe domnul Ilieș Victor.
Domnul Cocean Ioan: domnilor consilieri ar fi firesc ca din comitet să facă parte câte un
reprezentant din fiecare sat.
În urma acestor propuneri și a discuțiilor purtate toți consilierii sunt de acord ca din acest
comitet să facă parte tot personalul (consiliul local și delegatul sătesc).
Se supune la vot ca toși consilierii și delegatul sătesc să facă parte din acest comitet.
Unanimitate.
Neemaiexistând obiecţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre se trece
la vot.
Hotărârea în întregime se aprobă cu cu 9 voturi „pentru”.
Se adoptă Hotărârea nr. 25/14.05.2014.
La punctul nr.7 al Ordinei de zi, se află proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei
și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului 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 9 voturi „pentru”.
Se adoptă Hotărârea nr. 26/14.05.2014.
La punctul nr.8 al Ordinei de zi, Diverse.
Doamna primar și domnul secretar fac o prezentare consiliului local cu privire la deplasarea
pe care au făcut-o în localitatea Naro, județul Agrigento, regiunea Sicilia, Italia în vederea semnării
acordului de colaborare între cele două localtăți.
Fiind epuizate toate punctele de pe ordinea de zi, Preşedintele de şedinţă mulţumeşte
pentru prezenţă şi declară şedinţa închisă.

Preşedinte de şedinţă,

Secretar,

Iacob Nicolae

Pop Silvestru-Vasile
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