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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 14 decembrie 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 14.12.2016, orele 12,00 la sediul 

primăriei, cu următoarea,

ordine de zi:

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

2. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale și alte taxe asimilate 

acestora, precum și amenzile aplicabile începând cu anul 2017

3. Proiect de hotărâre privind anularea creanțelor fiscale restante aflate în sold mai mici de 

40 lei

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea volumului de masă lemnoasă propus spre 

valorificare în anul 2017, modul de valorificare, prețul de referință precum și stabilirea prețului de 

strigare al licitației din partida APV 6220 

5. 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.

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”.

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 
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suplimentarea ordinii de zi cu încă un punct și anume Proiect de hotărâre privind aprobarea 

prețului de referință pentru anul de producție 2017 precum și stabilirea prețului de strigare al 

licitației din partizile APV 6387 și APV 6395.

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 11 voturi „pentru”.

La punctul nr.1 al Ordinei de zi, Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe 

anul 2016.

Se trece la discuții.

Doamna Cerăceanu Gyongyi, contabila primăriei face lămuririle necesare cu privire la toate 

capitolele bugetare rectificate 

Având în vedere avizele favorabile ale comisiilor 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. 35/21.11.2016.

La punctul nr.2 al Ordinei de zi, Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor 

locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzile aplicabile începând cu anul 2017.

Se trece la discuții.

Domnul secretar face lămuriri cu privire la nivelurile propuse privind stabilirea impozitelor și 

taxelor locale.

La discuțiile cu privire la propunerile făcute pentru taxa pentru eliberarea/vizarea anuală a 

autorizației pentru desfășurarea unor activități economice domnul consilier Urs Marcel nu este 

mulțumit cu propunerea făcută și propune ca taxa să fie de 300 lei.

În continuare are loc un schimb de replici între domnul Urs Marcel și restul consilierilor.

Domnul secretar cere voie președintelui de ședință să facă unele lămuriri cu privire la 

această problemă și îi explică domnului Urs Marcel în ce constă această taxă. 

Domnul Urs nu înțelege sau se face că nu înțelege și continuă discuțiile în contradictoriu cu 

consiliul local. 

Domnul consilier Kis Iosif face și el o propunere pentru nivelul acestei taxe la 200 lei.

În continuare domnul Urs Marcel vorbește fără ca președintele de ședință să îi fi dat 

cuvântul perturbând ședința. 
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Domnul secretar văzând aceste aspecte îi cere președintelui de sedință să asigure 

menţinerea ordinii şi respectarea regulamentului de desfăşurare a şedinţelor și îi aduce la 

cunoștință acestuia că conform regulamentului de funcționare a consiliului local consilierii vor 

participa la dezbateri în ordinea înscrierii la cuvânt, că preşedintele de şedinţă are dreptul să 

limiteze durata luărilor de cuvânt, în funcţie de obiectul dezbaterii iar în acest scop el poate 

propune consiliului spre aprobare timpul ca va fi afectat fiecărui vorbitor, precum şi timpul total de 

dezbatere a proiectului. 

În continuare președintele vrea să supună la vot cele două propuneri, respectiv a domnului 

Urs și a domnului Kis.

Aceștia spun că își retrag propunerile. În continuare se supune la vot propunerea făcută în 

proiectul de hotărâre. Unanimitate.

Având în vedere avizele favorabile ale comisiilor de specialitate a consiliului local, 

expunerea de motive şi proiectul de hotărâre se trece la vot a întregii hotărâri privind stabilirea 

impozitelor şi taxelor locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzile aplicabile începând 

cu anul 2017.

Hotărârea se aprobă cu 11 voturi „pentru”.

Se adoptă Hotărârea nr. 36/14.12.2016.

Având în vedere cele petrecute domnul secretar cere voie să ia cuvântul și îi solicită 

doamnei primar ca pe viitor să aibă în vedere inițierea unui proiect de hotărâre privind 

achiziționarea unui aparat de înregistrat pentru ca ședințele de consiliu să fie înregistrate.

La punctul nr.3 al Ordinei de zi, Proiect de hotărâre privind anularea creanțelor fiscale 

restante aflate în sold mai mici de 40 lei.

Având în vedere avizele favorabile ale comisiilor 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. 37/14.12.2016.

La punctul nr.4 al Ordinei de zi, Proiect de hotărâre privind aprobarea volumului de masă 

lemnoasă propus spre valorificare în anul 2017, modul de valorificare, prețul de referință precum și 

stabilirea prețului de strigare al licitației din partida APV 6220 
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Având în vedere avizele favorabile ale comisiilor 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. 38/14.12.2016.

La punctul nr.5 al Ordinei de zi, Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului de referință 

pentru anul de producție 2017 precum și stabilirea prețului de strigare al licitației din partizile APV 

6387 și APV 6395.

Având în vedere avizele favorabile ale comisiilor 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. 39/14.12.2016.

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

Domnul preot Pașcanu Daniel prin cererea înregistrată sub nr. 3737/09.12.2016 solicită

acordarea unui sprijin financiar pentru acoperirea parțială a pagubei materiale provovate în urma 

unui accident de circulație pe DC 11 între localitățile Căcuciu și Beica de Sus din cauza drumului 

cu porțiuni cu gheață.

Domnul Urs Marcel: domnilor în baza lipsei procesului-verbal a poliției nu putem lua o 

hotărâre în acest sens.

În urma discuțiilor purtate și având în vedere lipsa procesului verbal de la poliție cu cauza 

accidentului, consiliul local hotărăște că nu se poate pronunța cu privire la această cerere.

Domnul Iacob Nicolae: doamnă primar în localitatea Căcuciu ne trebuie un pod în câmp în 

locul unde a fost terenul de fotbal.

Doamna primar: vom vedea ce vom putea face. 

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

pentru prezenţă şi declară şedinţa închisă.

                  

Preşedinte de şedinţă,                                                              Secretar,

                            Sava Zaharie                                                  Pop Silvestru-Vasile


