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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 19 august 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 19.08.2015, orele 13,00 la sediul 

primăriei, cu următoarea,

ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții 

pentru aparatul de specialitate al Primarului  comunei Beica de Jos, județul Mureș

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru eliberarea, vizarea și a 

orarelor de funcționare pentru agentii economici ce își desfășoară activitatea pe raza administrativ-

teritorială a comunei Beica de Jos, județul Mureș

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

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea și asigurarea sustenabilități proiectului ,,Ready Set 

Go!` - creșterea rezultatelor privind dezvoltarea timpurie a copilor romi"

5. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a prevederilor 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2015 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 83/2014

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 

6, lipsind domnii consilieri Bembe Nicolae, Borda Vasile, Ilieș Victor, Kadar Istvan și Urs Marcel-

Nicolae. La şedinţă participă şi domnul Cocean Ioan, ales delegat sătesc al localităţii Nadăşa.
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În consecinţă şedinţa este legal constituită.

La ședință participă și domnul Barabas Attila, domiciliat în Beica de Jos, nr. 227, județul 

Mureș care prin petiția întegistrată la noi sub nr. 2667/03.08.2015 a solicitat să îi fie comunicată

data la care va avea loc ședința consiliului local pentru a participa și a expune consiliului local 

unele doleanțe ale domniei sale.

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 6 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 Tropotei Emanoil îl propune pe domnul Fabian Laszlo.

Nemaifiind alte propuneri se supune la vot. Unanimitate

Se adoptă hotărârea nr. 40/19.08.2014.

Se dă citire și se supune la vot ordinea de zi.

Ordinea de zi este aprobată cu 6 voturi „pentru”.

La punctul nr.1 al Ordinei de zi, se află Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării 

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 6 voturi „pentru”.

Se adoptă Hotărârea nr. 41/19.08.2015.

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

Regulamentului pentru eliberarea, vizarea și a orarelor de funcționare pentru agentii economici ce

își desfășoară activitatea pe raza administrativ-teritorială a 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 6 voturi „pentru”.

Se adoptă Hotărârea nr. 42/19.08.2015.

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

local pe anul 2015.

Doamna contabil care este prezentă la ședință face unele lămuriri cu privire la proiectul de 

hotărâre. 
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Neexistând obiecţii cu privire la raport şi proiectul de hotărâre se trece la vot.

Hotărârea în întregime se aprobă cu cu 6 voturi „pentru”.

Se adoptă Hotărârea nr. 43/19.08.2015.

La punctul nr.4 al Ordinei de zi, se află Proiect de hotărâre privind aprobarea și asigurarea 

sustenabilități proiectului ,,Ready Set Go!` - creșterea rezultatelor privind dezvoltarea timpurie a 

copilor romi".

Neexistând obiecţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre se trece la vot.

Hotărârea în întregime se aprobă cu cu 6 voturi „pentru”.

Se adoptă Hotărârea nr. 44/19.08.2015.

La punctul nr.5 al Ordinei de zi, se află Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri de 

punere în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2015 pentru 

completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014.

Neexistând obiecţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre se trece la vot.

Hotărârea în întregime se aprobă cu cu 6 voturi „pentru”.

Se adoptă Hotărârea nr. 45/19.08.2015.

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

Domnul secretar informează consiliul local despre faptul că domnul Barabas Attila, 

domiciliat în Beica de Jos, nr. 227, județul Mureș prin petiția înregistrată sub nr. 2667/03.08.2015 a 

sesizat unele aspecte privind lucrările de canalizare din comună, lucrări prin care a fost spartă 

țeava de canalizare din fața imobilului dânsului prin care erau îndepărtate apele uzate menajere și 

fecaloid-menajere provenite din locuința sa precum și a faptului ca a solicitat să i de comunice 

data la care va avea loc ședința consiliului local pentru a putea participa, iar prin adresa noastră 

nr. 2667/13.08.2015 ia fost comunicată data și ora convocării consiliului local. 

Domnul Barabas Attila solicita sa i se dea cuvântul iar consiliul local aprobă.

Domnilor în primul rând doresc să vă fie prezentată petiția mea asa cum a fost formulată.

Domnul secretar dă citire petiției domnului Barabas Attila înregistrată sub nr. 

2667/03.08.2015.

Domnul Barabas Attila: domnilor vreau să precizez că eu am construită baie și canalizare 

de 40 de ani și tot așa a funcționat, cu scurgerea asta, dar acum am soacra bolnavă și trebuie să 

o pun să folosească găleata pentru necesități. Este bine? Așa ajută primăria cetățeanul care a 

construit baie din fonduri proprii? Din cauza vecinului meu cu care nu ne înțelegem nu pot și eu 
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din nou să îmi leg canalizarea. Doamna primar și domnul viceprimar mi-au promis că se rezolvă, 

dar numai am fost purtat cu zăhărelul. Așa sa întâmplat și cu delimitarea terenului meu cu vecinul 

meu.

Domnul viceprimar: Domnule Barabas bine știți că primăria a dorit să intervină și să rezolve 

divergența dintre d-voastră și Notar Ioan cu privire la delimitare și sa propus construirea unui zid 

de beton între proprietăți.

Domnul Barabas Attila: tu să taci că ești un mare mincinos.

În continuare are loc un schimb de replici dure între domnul Barabas și domnul viceprimar.

Domnul secretar: domnilor vă rog să vă calmați și să îmi dați voie să fac unele precizări. 

Ordinul Ministerului Sănătăți nr. 119/04.02.2014 pentru aprobarea Normelor de igenă și sănătate 

publică privind mediul de viață al populației la articolele 33 și 34 prevede următoarele: ,,În situaţia 

în care nu există canalizare sau posibilitatea de racord la aceasta, se vor adopta soluţii individuale 

de colectare şi neutralizare a apelor uzate, cu luarea măsurilor de protejare a mediului şi sănătăţii 

iar îndepărtarea apelor uzate menajere şi fecaloid-menajere provenite de la locuinţele neracordate 

la un sistem de canalizare se face prin instalaţii de preepurare sau fose septice vidanjabile, care

trebuie să fie proiectate şi executate conform normelor în vigoare şi amplasate la cel puţin 10 m 

faţă de cea mai apropiată locuinţă; instalaţiile se întreţin în bună stare de funcţionare; vidanjul se 

va descărca în cea mai apropiată staţie de epurare a apelor uzate". Deci conform actului normativ 

este interzisă îndepărtarea apelor uzate menajere şi fecaloid-menajere provenite de la locuinţele 

neracordate în șanțurile și apele curgătoare din fața locuinței și cei care dețin băi trebuie să aibă 

construit un decantor. În altă ordine de idei vă informez că și au am fost de față la discuția privind 

construirea acelui zid de beton dintre imobilele domnului barabas și Notar când domnul Barabas 

sa opus.

Domnul Barabas: domnilor numai pentru familia mea nu se poate rezolva nimic, am fost și 

la prefectură pentru rezolvarea situației mele cu terenul de lângă casă și cei de acolo mi-au spus 

că trebuie să rezolve primăria. Eu am cumpărat acel teren și cel de la care am cumpărat are acte.

Domnul secretar: din câte îmi aduc aminte domnul Barabas a cumpărat acel teren mai 

demult cu un contract sub semnătură privată, dar pentru acel teren nu a fost depusă cerere pentru 

reconstituirea dreptului de proprietate la legile fondului funciar nici de către fostul proprietar și nici 

de către actualul deținător iar primăria nu poate face o delimitare a proprietății domnului Barabas 

și Notar pentru că nici unul nu deține acte de proprietate. În altă ordine de idei, primăria Beica de 

Jos momentan lucrează la planurile parcelare iar în momentul în care va fi finalizată Tarlaua nr. 12 

unde afirmați că moșteniți sau dețineți teren d-voastră pentru cererile de reconstituire a dreptului 
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de proprietate depuse de antecesori d-voastră și aprobate de comisile locale și județene se va 

putea întocmi Titlu de proprietate.

Domnul Gheorghe: mai Attila așa ai făcut întotdeauna, niciodată nu ai fost mulțumit.

Domnul Barabas: tu să taci. În continuare are loc un schimb dur de replici între domnul 

barabas și domnul Gheorghe, replici care unele nu pot fi reproduse.

Domnul Cocean Ioan: domnule Barabas dumneavoastră a-ți solicitat a vă adresa Consiliului 

Local și a-ți afirmat că Consiliul Local este de vină. Ne mai spuneți așa: că a-ți venit cu o doleanță, 

de fapt ce doriți d-voastră de la Consiliul Local. Doleanța d-voastră trebuie făcută legal adică 

solicitarea d-voastră nu trebuie să fie contrară legi.

Domnul Barabas: doresc un extras din procesul-verbal de ședință, că apoi știu eu ce să fac 

în continuare.

Domnul secretar: domnule Barabas o să vă comunic o copie a procesului-verbal al ședinței.

În continuare domnul consilier Iacob Nicolae anunță pe doamna primar că nu funcționează 

iluminatul stradal și apa la Dispensarul medical din Căcuciu.

Doamna primar: domnu Iacob sa rezolvat această problemă chiar ieri sau azi.

Domnul consilier Gheorghe Alexandru: la căminul cultural din Beica de Jos am înțeles că 

nu ajunge vesela, căci acuma aq avut loc o înmormântare și nu a fost de ajuns vesela. Dacă 

lipsește ar trebui completată.

Doamna contabil a primăriei: în fiecare an sa făcut inventar și ce a fost ciobit sau spart sa 

casat.

Doamna primar: domnilor, de 7 ani de când sunt primar niciodată nu am completat vesela 

spartă de la cămine, dar această problemă se va rezolva.

Domnul Tropotei Emanoil: vreau să ridic problema celor care comercializează lebenițe prin 

satele comunei, cei care vin cu mașini și strigă că au de vânzare, sunt copi mici care dorm la 

amiază iar acești comercianți strigă cu megafoanele din mașină și fac o gălăgie de nedescris.

Doamna primar: Bine știți că e interzisă vânzarea stradală. Poate vin sâmbăta și duminica.

De asemenea domnul Tropotei ridică problema containerelor în care se face selectare a 

gunoiului menajer (sticlă, hârtie, plastic) că sunt pline și ar trebui golite.

Doamna primar: se va rezolva.

Doamna primar: domnilor am observat că în unele localități nu se cunoaște faptul că trebuie 

plătită taxă pentru închirierea căminului cultural. Vă rog ca consilieri locali să anunțați cetățeni 

despre acest lucru. Directorii de cămine știți că fac munca de administrator benevol, nu sunt 

remunerați și ar trebui și consilieri din acele localități să îi sprijine. Mai mult s-ar putea ca chiar ei 

să facă această muncă. 
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Domnul Cocean: eu chiar susțin faptul ca consilieri locali din fiecare localitate să răspundă 

de căminul cultural din aceea localitate.

Domnul Tropotei ridică problema școlii din localitatea Sînmihai de Pădure care nu mai 

funcționează fiindcă elevii sunt duși cu microbuzul la Șerbeni și acea clădire se deteliorează pe zi 

ce trece, și ar trebui deconectată de la curentul electric.

Domnul Gheorghe Alexandru: nu ar strica și niște grati pe geamuri.

Doamna primar: domnilor consilieri pentru o vitoare ședință de consiliu ar trebui pus pe 

ordinea de zi demolarea construcției administrative din parc (fosta popicărie) care este într-o stare 

avansată de deteliorare și prezintă pericol de ruinare și accidente.

Domnul secretar: clădirea se află în domeniul public, prima dată trebuie trecută în domeniul 

privat al comunei și pe urmă solicitată și aprobată demolarea.

Domnul Tropotei: avem podețul din Sînmihai de la drumul ciurzi care este rupt și ar trebui 

reparat.

Doamna primar: să îl repare cei care l-au rupt, se știe cine la rupt, cei care au cărat lemne 

pe acel pod, iar având în vedere că e spre drumul ciurzii îl poate repara asociația din Sînmihai.

Domnul Tropotei: s-a furat troaca din centrul localității Sînmihai.

Doamna primar: nu este bunul primăriei ca să sesizăm noi poliția, d-voastră trebuie să 

faceți sesizare.

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

pentru prezenţă şi declară şedinţa închisă.

                     Preşedinte de şedinţă,                                                              Secretar,

                          Fabian Laszlo                                                  Pop Silvestru-Vasile


