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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 25 august 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 25.08.2016, orele 10,00 la sediul 

primăriei, cu următoarea,

ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al comunei Beica de Jos în 

Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară  „AQUA INVEST MUREŞ”

2. Proiect de hotărâre privind actualizarea Comisiei locale de ordine publică a comunei 

Beica de Jos, județul Mureș

3. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei 

Beica de Jos în Consiliul de Administrație al Școli Gimnaziale Beica de Jos

4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2016

5. Proiect proiectul de hotărâre privind modificarea anexei la H.C.L nr. 12/2001 privind 

adoptarea inventarului bunurilor din domeniul public

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 

11consilieri.

În consecinţă şedinţa este legal constituită.

La solicitarea consiliului local la ședință participă și domnii Drăgoi Ioan și Ilieș Victor, agenți 

de pază în cadrul compartimentului Poliție locală, ordine și liniște publică.



2

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”.

Doamna primar solicită suplimentarea ordinii de zi cu încă două puncte și anume Proiect de 

hotărâre privind solicitarea finantarii în vederea realizării lucrărilor de înregistrare sistematică 

conform prevederilor O.U.G  nr. 35/2016 și Proiect de hotărâre privind ocuparea domeniului public 

al comunei Beica de Jos.

Se supune la vot suplimentarea ordinii de zi. 

Unanimitate.

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 desemnarea unui reprezentant 

al comunei Beica de Jos în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară  

„AQUA INVEST MUREŞ”.  

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. 16/25.08.2016.

La punctul nr.2 al Ordinei de zi, Proiect de hotărâre privind actualizarea Comisiei locale de 

ordine publică a comunei Beica de Jos, județul Mureș.

Se trece la discuții.

Domnul consilier Iacob Nicolae propune pe domnii consilieri Kiss Iosif și Sava Zaharie 

pentru a face parte din comisia locală de ordine publică.

Domnul consilier Crișan Ioan propune ca domnul Neagu Vasile-Ioan să facă parte din 

comisia locală de ordine publică împreună cu domnul Kiss Iosif.

Urmare a discuțiilor purtate se hotărăște ca propunerea pentru domnul Sava să fie retrasă 

și se supune la vot doar propunerea domnului Crișan Ioan și anume ca domnul Neagu Vasile-Ioan 

să facă parte din comisia locală de ordine publică împreună cu domnul Kiss Iosif. Unanimitate.

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. 17/25.08.2016.
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La punctul nr.3 al Ordinei de zi, Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului 

Consiliului Local al comunei Beica de Jos în Consiliul de Administrație al Școli Gimnaziale Beica 

de Jos.

Se trece la discuții.

Domnul consilier Moldovan Ioan propune ca domnul Urs Marcel-Nicolae să fie 

reprezentantul Consiliului Local al comunei Beica de Jos în Consiliul de Administrație al Școli 

Gimnaziale Beica de Jos.

Nemaifiind alte propuneri, 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. 18/25.08.2016.

La punctul nr.4 al Ordinei de zi, Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe 

anul 2016.

Se trece la discuții.

Doamna contabil care este prezentă la acest punct face lămuririle necesare cu privire la 

acest proiect de hotărâre. 

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. 19/25.08.2016.

La punctul nr.5 al Ordinei de zi, Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la H.C.L nr. 

12/2001 privind adoptarea inventarului bunurilor din domeniul public.

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. 20/25.08.2016.

La punctul nr.6 al Ordinei de zi, Proiect de hotărâre privind solicitarea finantarii în vederea 

realizării lucrărilor de înregistrare sistematică conform prevederilor O.U.G  nr. 35/2016.
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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. 21/25.08.2016.

La punctul nr.7 al Ordinei de zi, Proiect de hotărâre privind ocuparea domeniului public al 

comunei Beica de Jos.

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. 22/25.08.2016.

La punctul nr.8 al Ordinei de zi, Diverse.

Domnul consilier Sava Zaharie: domnilor aș dori să aduc la cunoștința personalului din 

compartimentul Poliție locală, ordine și liniște publică faptul că sunt din partea cetățenilor 

numeroase reclamații cu privire la furtul de lemn de foc, furturi care au loc în special în zilele de 

sărbătoare după masa.

Domnul Drăgoi Ioan: domnilor, deasupra de satul Nadășa sunt deschise două parchete.

Doamna primar: sunt sesizări cu privire la faptul că o mașină adică o dubă se duce mereu 

în satul Nadășa dimineața la ora 4-5 de unde încarcă lemne furate și le duce spre vânzare.

Domnul Drăgoi Ioan:da, știm că Marius Pop duce lemne dar de la domnul Cocean.

Domnul consilier Haba Zaharia: domnul Cocean nu are pădure acolo.

Domnul consilier Urs Marcel: dar polițiști locali ce drepturi au?

Domnul secretar: fiecare are fișa postului.

Domnul consilier Kiss Iosif: cu cine trebuie luată legătura pentru a se lua măsuri cu privire la 

mașinile parcate pe marginea DJ 153 deoarece încurcă circulația. De asemenea unii cetățeni 

prepară beton pe marginea DJ 153 iar alții depozitează cărămidă.

În urma discuțiilor purtate se ia hotărârea depunerii unei sesizări cu aceste probleme către 

poliția rurală Petelea și IPJ Mureș, sesizare semnată de primar, viceprimar și consilierii locali.

Asociația Romilor Beica prin cererea nr. 15/24.08.2016 și înregistrată la noi sub nr. 

2596/25.08.2016 solicită încheierea unui parteneriat în vederea implementării unui proiect de 

finanțare Educația-Viitorul copiilor noștri și cofinanțarea proiectului de către consiliul local.



5

În urma discuțiilor purtate se hotărăște să se vină și să se prezinte concret acest proiect, ce 

factori sunt implicați și beneficiarii direcți pentru a putea adopta o hotărâre în acest sens la o 

ședință viitoare 

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


