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PROCES – VERBAL

Încheiat astăzi 22 decembrie 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 22.12.2015, orele 13,00 la sediul
primăriei, cu următoarea,

ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind anularea creanțelor fiscale restante aflate în sold mai mici de
40 lei
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2015
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de administrare și funcționare a
casei mortuare din localitatea Beica de Jos
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
10 consilieri, lipsind domnul consilier Urs Marcel-Nicolae. La şedinţă este prezent 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 10 voturi „pentru”.
Se dă citire ordinii de zi și se supune la vot
Ordinea de zi este aprobată cu 10 voturi „pentru”.
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La punctul nr.1 al Ordinei de zi, Proiect de hotărâre privind privind anularea creanțelor
fiscale restante aflate în sold mai mici de 40 lei.
Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a consiliului local și neexistând
obiecţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre se trece la vot.
Hotărârea în întregime se aprobă cu cu 10 voturi „pentru”.
Se adoptă Hotărârea nr. 64/22.12.2015.

La punctul nr.2 al Ordinei de zi, se află Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului
local pe anul 2015.
Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a consiliului local și neexistând
obiecţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre se trece la vot.
Hotărârea în întregime se aprobă cu cu 10 voturi „pentru”.
Se adoptă Hotărârea nr. 65/22.12.2015.

La punctul nr.3 al Ordinei de zi, se află Proiect de hotărâre privind aprobarea
Regulamentului de administrare și funcționare a casei mortuare din localitatea Beica de Jos.
Având în vedere avizul favorabil al comisiilor de specialitate a consiliului local și neexistând
obiecţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre se trece la vot.
Hotărârea în întregime se aprobă cu cu 10 voturi „pentru”.
Se adoptă Hotărârea nr. 66/22.12.2015.

La punctul nr.4 al Ordinei de zi, Diverse.
Domnul Crișan Ioan ridică problema iluminatului stradal din localitatea Sînmihai de Pădure
în sensul că se aprind mai târziu și se sting mai repede ca la Șerbeni.
Doamna primar: am vorbit cu firma care se ocupă de iluminatul stradal și mi-au spus că au
reglat aprinderea și stingerea iluminatului stradal pe toate satele la fel. Apoi doamna primar de față
cu consilierii a sunat din nou firma care se ocupă de iluminat iar aceștia au promis că se va
rezolva situația ivită.
Domnul Cocean Ioan: domnilor consilieri, am avut un an și cu bune și cu rele, activitatea
desfășurată la Nadășa de 1 decembrie a fost foarte benefică și apreciată, Nădășenii mulțumesc
consiliului local și doamnei primar pentru acea realizare, iar ca o recomandare pentru viitor pentru
executiv e că ar trebui să fim mai informați și să fie mai multă comunicare.
O altă problemă mai am, la Nadășa avem 19 persoane decedate din care 14 în al Il-lea
război mondial care nu s-au mai întors și 5 victime colaterale. La marginea cimitirului a rămas un
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loc pentru o cruce, iar pentru aceste 19 persoane există un cetățean care dorește pe cheltuiala lui
să îi treacă pe o placă și să o monteze în acel loc.
Doamna primar: domnule Gheorghe și la Beica este o placă cu eroii, parcă este la biserică
și este făcută de Oprea Sandor.
Domnul Gheorghe Alexandru: domnilor, a fost un an cu rezultate foarte bune, împreună am
conlucrat bine și să fie și anul viitor tot așa un an bun cu multe rezultate.
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
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