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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 15 aprilie 2015 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 15.04.2015, orele 13,00 la sediul 

primăriei, cu următoarea,

ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor cu obiecte de inventar propuse pentru 

casare 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului pe anul 2014

4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2015

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în domeniul public al comunei Beica de 

Jos, județul Mureș a imobilului format din teren extravilan în suprafață de 6000 mp., teren situat în 

comuna Beica de Jos, sat Beica de Jos, județul Mureș și înscris în Cartea Funciară numărul 

50485 a localității Beica de Jos, număr cadastral 50485

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea înscrierii provizorie în CF a dreptului de proprietate 

publică a comunei Beica de Jos asupra unor terenuri situate în intravilanul comunei Beica de Jos, 

județul Mureş și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 12/2001 privind adoptarea 

inventarului bunurilor din domeniul public, actualizat  

7. Proiect de hotărâre privind încheierea unui act adițional la contractul nr. 14/19.04.2014

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

comunei Beica de Jos, județul Mureș

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului unor taxe speciale  pe anul 2015
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9. Raportul primarului privind starea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-

teritoriale

10. Raportul primarului asupra situației gestionării bunurilor

11. 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, lipsind domnii consilieri Bembe Nicolae și Urs Marcel-Nicolae. La şedinţă participă 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”.

Se dă citire ordinii de zi.

Doamna primar solicită suplimentarea ordinii de zi cu două noi puncte și anume:

1. Proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L nr. 3/08.01.2015 privind aprobarea angajării 

unui avocat pentru reprezentare în instanțele de judecată.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării servicilor de consultanță juridică 

pentru reprezentare în procese, la nivelul tuturor instanțelor de judecată.

Se supune la vot suplimentarea ordinii de zi cu cele două puncte.

Unanimitate.

Se supune la vot întreaga ordine de zi.

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

Se dă citire ordinii de zi.

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

La punctul nr.1 al Ordinei de zi, se află Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de 

ședință.

Domnul consilier Iacob Nicolae propune ca președinte de ședință pe următoarele trei luni 

pe domnul Tropotei Emanoil.

Nemaifiind alte propuneri se trece la vot.

Hotărârea în întregime se aprobă cu cu 9 voturi „pentru”.

Se adoptă Hotărârea nr. 16/15.04.2015.
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La punctul nr.2 al Ordinei de zi, se află Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor cu 

obiecte de inventar propuse pentru casare.

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. 17/15.04.2015.

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

pe anul 2014.

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. 18/15.04.2015.

La punctul nr.4 al Ordinei de zi, se află Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului 

local pe anul 2015.

Doamna contabilă care este prezentă la ședință face consilierilor unele precizări cu privire 

la acest proiect de hotărâre.

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. 19/15.04.2015.

La punctul nr.5 al Ordinei de zi, se află Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în 

domeniul public al comunei Beica de Jos, județul Mureș a imobilului format din teren extravilan în 

suprafață de 6000 mp., teren situat în comuna Beica de Jos, sat Beica de Jos, județul Mureș și 

înscris în Cartea Funciară numărul 50485 a localității Beica de Jos, număr cadastral 50485.

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. 20/15.04.2015.

La punctul nr.6 al Ordinei de zi, se află Proiect de hotărâre privind aprobarea înscrierii 

provizorie în CF a dreptului de proprietate publică a comunei Beica de Jos asupra unor terenuri 

situate în intravilanul comunei Beica de Jos, județul Mureş și completarea anexei la Hotărârea 

Consiliului Local nr. 12/2001 privind adoptarea inventarului bunurilor din domeniul public, 

actualizat.
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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. 21/15.04.2015.

La punctul nr.7 al Ordinei de zi, se află Proiect de hotărâre privind încheierea unui act 

adițional la contractul nr. 14/19.04.2014 de prestare a serviciului de precolectare, colectare și 

transport a deșeurilor municipale ale comunei Beica de Jos, județul Mureș.

Se trece la discuții:

Domnul Cocean Ioan întreabă care este tariful practicat pentru colectare în acest moment?

Domnul secretar: 4030 lei/lună TVA inclus.

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. 22/15.04.2015.

La punctul nr.8 al Ordinei de zi, se află Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului 

unor taxe speciale  pe anul 2015.

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. 23/15.04.2015.

La punctul nr.9 se prezintă Raportul primarului privind starea economică, socială şi de 

mediu a unităţii administrativ-teritoriale.

La punctul nr.10 se prezintă Raportul primarului asupra situației gestionării bunurilor.

La punctul nr.11 al Ordinei de zi, se află Proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L nr. 

3/08.01.2015 privind aprobarea angajării unui avocat pentru reprezentare în instanțele de 

judecată.

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. 24/15.04.2015.
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La punctul nr.12 al Ordinei de zi, se află Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării 

servicilor de consultanță juridică pentru reprezentare în procese, la nivelul tuturor instanțelor de 

judecată.

Se trece la discuții.

Domnul consilier Gheorghe Alexandru: trebuie avut grijă și angajat un avocat care să ne 

poată reprezenta la nivelul tuturor instanțelor de judecată.

Domnul Cocean Ioan: domnilor aș avea o întrebare, și anume cum vor fi prestate aceste 

servicii?

Doamna primar: pe fiecare proces separat se va încheia contract.

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. 25/15.04.2015.

La punctul nr.13 Diverse.

Se ia în discuție adresa Ocolului Silvic Gurghiu nr. 373/c din 08.04.2015 prin care ni se 

comunică APV-urile 6103 și 6156 aferente anului de producție 2015 și se solicită a ne pronunța 

asupra modului de valorificare și anume licitație pe picior sau nevoi locale iar în cazul în care 

partida este destinată licitației pe picior se solicită comunicarea prețului de strigare lei/mc.

Doamna primar: domnilor consilieri din consultarea APV-urilor constat că lemnele sunt 

foarte subțiri și în unele locuri APV-ul nu prea se poate descifra pentru că l-am primit prin fax. 

Dacă le exploatăm noi trebuie să angajăm o firmă de exploatare și nu știu dacă merită pentru că 

lemnele sunt foarte subțiri și firma ne va costa destul de mult pentru că lemnele sunt răsfirate pe o 

suprafață de peste 90 ha.

Domnul consilier Gheorghe Alexandru: ar trebui date la licitație dar să se ia în vedere și 

nevoile cetățenilor.

Domnul Iacob Nicolae: domnilor știți ce se mai întâmplă, dacă le exploatăm noi pentru 

populație, firma care le exploatează în grămezile de metri la mijloc le pun în cruce lemnele și 

fentează la cantitate.

Domnul Cocean Ioan cere unele lămuriri cu privire la modul de exploatare și valorificare.

Doamna primar: dacă se scot la licitație, licitația o organizează Direcția silvică, firma 

câștigătoare varsă banii în contul Direcției silvice pe urmă ei în contul nostru după ce își rețin banii 

pentru pază și marcat. Noi doar trebuie să le comunicăm prețul de pornire al licitației și nu avem 

de plătit nici o sumă.
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În urma acestor discuții se hotărăște a se solicita un nou APV care să fie mai vizibil și la 

următoarea ședință de consiliu se va lua o hotărâre în acest sens.  

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

pentru prezenţă şi declară şedinţa închisă.

                     Preşedinte de şedinţă,                                                              Secretar,

                        Tropotei Emanoil                                                  Pop Silvestru-Vasile


