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PROCES – VERBAL
Încheiat astăzi 24 OCTOMBRIE 2014 cu ocazia şedinţei extraordinare 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 extraordinară pentru data de 24.10.2014, orele 15,00 la
sediul primăriei, cu următoarea,
ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2014
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri proprii și subvenții
3. Proiect de hotărâre privind suplimentarea numărului de posturi stabilit la nivelul UAT
Beica de Jos, transformarea unor posturi de natură contractuală din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Beica de Jos și aprobarea modificării organigramei și a statului
de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Beica de Jos, judeţul Mureş
4. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 45 din 26.09.2014
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului de investiție ,,REABILITARE
TERMICĂ ȘI REPARAȚII LA ȘCOALA GENERALĂ BEICA DE JOS, CLASELE V-VIII"
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației
,,GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ PRIETENIA MUREȘ-HARGHITA"
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
9, lipsând domnii consilieri Urs Marcel-Nicolae și Bembe Nicolae. La şedinţă participă şi domnul
Cocean Ioan, ales delegat sătesc al localităţii Nadăşa.
În consecinţă şedinţa este legal constituită.
Domnul secretar informează consiliul local depre faptul că domnul consilier Gheorghe
Alexandru-Vladimir și-a exprimat în scris opțiunea de a face parte din Uniunea Națională pentru
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Progresul României în baza OUG nr. 55/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind
administrația publică locală, opțiunea domniei sale fiind înregistrată sub nr. 4353/16.10.2014 și
domnul consilier Iacob Nicolae și-a exprimat în scris opțiunea de a face parte din Partidul Social
Democrat, organizația Beica de Jos în baza OUG nr. 55/2014 pentru reglementarea unor măsuri
privind

administrația

publică

locală,

opțiunea

domniei

sale

fiind

înregistrată

sub

nr.

4331/15.10.2014.
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.
Ordinea de zi este aprobată cu 9 voturi „pentru”.
La punctul nr.1 al Ordinei de zi, se află proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului
local pe anul 2014.
Se trece la discuții.
Doamna contabilă face consiliului local o scurtă prezentare vizavi de acest proiect de
hotărâre.
Nemaiexistând alte discuții se supune la vot.
Hotărârea în întregime se aprobă cu cu 9 voturi „pentru”.
Se adoptă Hotărârea nr. 50/24.10.2014.
La punctul nr.2 al Ordinei de zi, se află proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de
venituri proprii și subvenții.
Se trece la discuții.
Doamna contabilă face consiliului local o scurtă prezentare vizavi de acest proiect de
hotărâre.
Nemaiexistând alte discuții se supune la vot.
Hotărârea în întregime se aprobă cu cu 9 voturi „pentru”.
Se adoptă Hotărârea nr. 51/24.10.2014.
La punctul nr.3 al Ordinei de zi, se află proiect de hotărâre privind suplimentarea numărului
de posturi stabilit la nivelul UAT Beica de Jos, transformarea unor posturi de natură contractuală
din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Beica de Jos și aprobarea modificării
organigramei și a statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Beica de
Jos, judeţul Mureş.
Se trece la discuții.
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Domnul Cocean Ioan: domnilor am o întrebare și anume cine are răspunderea pentru copii
care sunt transportați cu microbuzul școlii și câți ani are șoferul de pe microbuz ?
Domnul secretar: are în jur de 70 de ani iar înainte de începerea anului școlar a făcut
vizitele medicale la zi din câte știu.
Nemaiexistând 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. 52/24.10.2014.
La punctul nr.4 al Ordinei de zi, se află proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii
Consiliului Local nr. 45 din 26.09.2014 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai
proiectului de investiție ,,REABILITARE TERMICĂ ȘI REPARAȚII LA ȘCOALA GENERALĂ
BEICA DE JOS, CLASELE V-VIII" .
Neexistând obiecții cu privire la expunerea de motive și proiectul de hotărâre se supune la
vot.
Hotărârea în întregime se aprobă cu cu 9 voturi „pentru”.
Se adoptă Hotărârea nr. 53/24.10.2014.
La punctul nr.5 al Ordinei de zi, se află proiect de hotărâre privind aprobarea Actului
Constitutiv și a Statutului Asociației ,,GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ PRIETENIA MUREȘHARGHITA"
Neexistând obiecții cu privire la expunerea de motive și proiectul de hotărâre se supune la
vot.
Hotărârea în întregime se aprobă cu cu 9 voturi „pentru”.
Se adoptă Hotărârea nr. 54/24.10.2014.
La punctul nr.6 al Ordinei de zi, Diverse.
Domnul consilier Tropotei Emanoil: doamnă primar la școală este nevoie de motorină
pentru a se da pe pardoseală.
Primar: pentru acest lucru nu trebuia ridicată problema în consiliu local, era de ajuns un
necesar de materiale și chiar eu am atenționat pe doamna director al școlii că nu este curățenie în
școală și să se ia măsuri.
Domnul Cocean Ioan: Ar trebui făcutceva pentru eroi că mâine e ziua armatei.
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Domnul consilier Borda Vasile: ar trebui verificat iluminatul stradal că se aprinde seara puțin
cam târziu și în unele locuri sunt becuri lipsă iar până la următoarea ședință de consiliu aș dori să
predau gestiunea căminului cultural din Beica de Sus.
Primar: nici nu se pune problema.
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
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