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PROCES – VERBAL
Încheiat astăzi 21 noiembrie 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 21.11.2016, orele 10,00 la sediul
primăriei, cu următoarea,
ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării unor unităţi administrativ teritoriale la
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2016
3. Proiect proiectul de hotărâre privind modificarea anexei la H.C.L nr. 12/2001 privind
adoptarea inventarului bunurilor din domeniul public
4. 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”.
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 aprobarea aderării unor unităţi
administrativ teritoriale la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”.
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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. 32/21.11.2016.
La punctul nr.2 al Ordinei de zi, Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe
anul 2016.
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. 33/21.11.2016.
La punctul nr.3 al Ordinei de zi, Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la H.C.L nr.
12/2001 privind adoptarea inventarului bunurilor din domeniul public, actualizat.
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. 34/21.11.2016.
La punctul nr.4 al Ordinei de zi, Diverse.
Domnul consilier Urs Marcel-Nicolae prin cererea nr. 3277/26.10.2016 solicită angajarea
unui mediator sanitar ca urmare a numărului mare de cetățeni de etnie romă din comună.
Domnul secretar: momentan nu avem în organigramă și în statul de funcții un post de
mediator sanitar vacant, deci neexistând post vacant nu putem organiza concurs.
Domnul Urs Marcel-Nicolae: domnilor, noi ca consilieri nu prea ne dăm interesul pentru
promovarea și implementarea unor proiecte la nivel local, nu se vede numic.
Domnul Neagu Vasile-Ioan: ce noroc că tu ai activitate și faci și noi nu facem numic.
În continuare are loc un schimb de replici între domnul Urs și restul consilierilor.
Domnul Tropotei Emanoil: doamnă primar aș dori să ridic problema amenajării unei săli în
localitatea Sânmihai de Pădure unde la nevoie să se desfășoare anumite activități, de exemplu au
venit cei de la primărie pentru ca cetățenii să depună cereri pentru încălzire și nu au avut unde să
stea. Este o sală în incinta căminului cultural de 3 m. pe 3 m. unde se poate amenaja așa ceva.
Doamna primar: vom analiza problema.
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Domnul Iacob Nicolae: doamnă primar, solicităm ca la ședința următoare poliția locală să
prezinte un raport de activitate.
Domnul Kis Iosif: doamnă primar, ar trebui amenajată o parcare în fața școlii mici. Profesorii
de acolo nu au unde parca mașinile.
Domnul viceprimar: domnilor este necesară achiziționarea unei lame pentru zăpadă.
Doamna primar: domnule viceprimar, la Căcuciu unde a fost surpat drumul ar trebui o
semnalizare mai bună. De asemenea domnilor consilieri să propuneți două persoane responsabile
cu capela mortuară care vor fi nominalizați prin dispoziție.
Domnul viceprimar: propun pe domnii Urs Marcel-Nicolae și Kiss Iosif.
Toată lumea este de acord.
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
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