ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA BEICA DE JOS
-CONSILIUL LOCALBEICA DE JOS, str. Principală nr.215
E-mail: beica@cjmures.ro, Tel./ Fax. 0265-719612

PROCES – VERBAL
Încheiat astăzi 20 DECEMBRIE 2018 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 20.12.2018, orele 09,00 la sediul
primăriei, cu următoarea,
ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință
2. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, a unui
spaţiu în suprafaţă de 40 mp. situat în incinta căminului cultural din localitatea Beica de Sus,
aparţinând domeniului public al comunei Beica de Jos, judeţul Mureş
3. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale și alte taxe asimilate
acestora, precum și amenzile aplicabile începând cu anul 2019
4. Proiect de hotărâre privind anularea creanțelor fiscale restante aflate în sold
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea volumului de masă lemnoasă provenită din fondul
forestier propus spre valorificare în anul 2019, prețul de referință precum și modul de valorificare
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 11 consilieri. La şedinţă este absent domnul Salcă Ilie, ales delegat sătesc al localităţii
Căcuciu.
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”.
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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
suplimentarea ordinii de zi cu încă un punct, și anume Proiect de hotărâre privind rectificarea
bugetului local pe anul 2018.
Se supune la vot suplimentarea ordinii de zi.
Suplimentarea ordinii de zi este aprobată cu 11 voturi „pentru”.
Se dă citire întregii ordinii de zi și se supune la vot.
Ordinea de zi este aprobată cu 11 voturi „pentru”.
La punctul nr.1 Ordinei de zi, Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință.
Se trece la discuții.
Domnul consilier Moldovan Ioan propune ca președinte de ședință pe domnul consilier
Crișan Ioan.
Nemaiexistând alte propuneri, se supune la vot propunerea. Unanimitate.
Având în vedere avizul favorabil al comisiilor de specialitate 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. 56/20.12.2018.
La punctul nr.2 al Ordinei de zi, Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică, în
vederea închirierii, a unui spaţiu în suprafaţă de 40 mp. situat în incinta căminului cultural din
localitatea Beica de Sus, aparţinând domeniului public al comunei Beica de Jos, judeţul Mureş.
Se trece la discuții.
Se iau în discuție studiul de oportunitate, caietul de sarcini, regulamentul de organizare și
desfășurare al licitației precum și conținutul contractului-cadru, neexistând obiecțiuni la acestea.
Consiliul local este de acord și cu prețul de pornire al licitației, garanția de participare,
contravaloarea documentației de atribuire și a garanției de bună execuție a contractului.
Se propune ca dată de organizare a licitației 04 ianuarie 2019, ora 10,00.
În continuare consiliul local își desemnează câte doi reprezentanți în comisia de licitație și
în comisia de soluționare a contestațiilor.
Domnul consilier Neagu Vasile-Ioan propune în comisia de licitație pe domnii consilieri Kiss
Iosif și Moldovan Ioan. Nemaifiind alte propuneri se trece la vot. Unanimitate.
Domnul consilier Oprea Crăciun propune în comisia de soluționare a contestațiilor pe
domnii consilieri Ursu Gheorghe și Kis Iosif. Nemaifiind alte propuneri se trece la vot. Unanimitate.
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Având în vedere avizul favorabil al comisiilor de specialitate 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. 57/20.12.2018.
La punctul nr.3 al Ordinei de zi, Proiect de hotărâre stabilirea impozitelor şi taxelor locale și
alte taxe asimilate acestora, precum și amenzile aplicabile începând cu anul 2019.
Se trece la discuții.
Se ia în discuție fiecare categorie de impozite și taxe. Nu sunt obiecțiuni cu privire la
nivelurile propuse cu o excepție și anume la Cap.IX Alte taxe locale punctul 16 - Taxă pentru
executări lucrări agricole şi trasportul diferitelor materiale pentru populaţie cu utilajele proprietatea
primăriei. Domnul viceprimar propune instituirea unei taxe și pentru închirierea buldoexcavatorului
pentru diferite lucrări.
Se trece la vot. Unanimitate.
Astfel la Cap.IX Alte taxe locale punctul 16 va avea titlul - Taxă pentru executări lucrări
agricole şi trasportul diferitelor materiale pentru populaţie cu utilajele proprietatea primăriei precum
și pentru închirierea buldoexcavatorului pentru diferite lucrări.
Domnul Moldovan Ioan propune nivelul taxei pentru săpături șanțuri, încărcări materiale și
alte lucrări cu buldoexcavatorul (încărcătorul frontal) 80 lei/oră. Se trece la vot propunerea.
Unanimitate.
La nivelul taxei pe salubritate, doamna primar dace lămuririle necesare cu privire la nivelul
propus.
Având în vedere avizul favorabil al comisiilor de specialitate 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. 58/20.12.2018.
La punctul nr.4 al Ordinei de zi, Proiect de hotărâre privind anularea creanțelor fiscale
restante aflate în sold.
Având în vedere avizul favorabil al comisiilor de specialitate 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. 59/20.12.2018.
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La punctul nr.5 al Ordinei de zi, Proiect de hotărâre privind aprobarea volumului de masă
lemnoasă provenită din fondul forestier propus spre valorificare în anul 2019, prețul de referință
precum și modul de valorificare.
Având în vedere avizul favorabil al comisiilor de specialitate 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. 60/20.12.2018.
La punctul nr.6 al Ordinei de zi, Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe
anul 2018.
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. 61/20.12.2018.
La punctul nr.7 al Ordinei de zi, Diverse.
Doamna primar prezintă consiliului local adresa Școlii Gimnaziale Beica de Jos nr.
641/10.12.2018 prin care solicită cuprinderea în bugetul pe anul 2019 a sumei de 42000 lei ca
finanțare complementară.
În urma discuțiilor purtate precum și a faptului că nu avem încă sumele bugetare repartizate
pentru anul 2019 se supune la vot solicitarea școlii nr. 641/10.12.2018.
Consilierii resping în unanimitate această solicitare.
În continuare se ia în discuție cererea domnului Crișan Alexandru, domiciliat în satul Cașva
nr. 63, județul Mureș, prin care solicită un ajutor pentru tratamentul fiicei acestuia Crișan Lidia
Alexandra bolnavă de boala LAIM.
În urma discuțiilor se propune ca la o viitoare ședință de consiliu să se adopte o hotărâre
prin care să se acorde un ajutor de aproximativ 1500 lei.
Domnul consilier Neagu Vasile-Ioan informează pe doamna primar că la școala primară din
Șerbeni este o problemă cu pompa și nu este apă.
Doamna primar: vom verifica și vom lua măsuri.
Fiind epuizate toate punctele de pe ordinea de zi, Preşedintele de şedinţă mulţumeşte
pentru prezenţă şi declară şedinţa închisă.
Preşedinte de şedinţă,

Secretar,

Crișan Ioan

Pop Silvestru-Vasile
4

