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PROCES – VERBAL
Încheiat astăzi 27 aprilie 2017 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 27.04.2017, orele 10,00 la sediul
primăriei, cu următoarea,
ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind modul de utilizare a
microbuzelor de transport școlar din comuna Beica de Jos, județul Mureș
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor al
comunei Beica de Jos, județul Mureș - reactualizat, pentru anul 2017
4. Raportul primarului privind starea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativteritoriale
5. Raportul primarului asupra situației gestionării bunurilor
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
10 consilieri, la ședință lipsind domnul consilier Urs Marcel-Nicolae.
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”.
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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, domnul viceprimar solicită
suplimentarea ordinii de zi cu încă un punct și anume Proiect de hotărâre privind participarea
unității administrativ-teritoriale comuna Beica de Jos ca membru fondator la înființarea Asociației
de Dezvoltare Intercomunitară ,,Valea Regilor"
Se supune la vot suplimentarea ordinii de zi.
Suplimentarea ordinii de zi este respinsă cu un vot ,, pentru” și nouă ,,abțineri"
Se dă citire ordinii de zi inițiale și se supune la vot
Ordinea de zi este aprobată cu 10 voturi „pentru”.
La punctul nr.1 al Ordinei de zi, Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de
ședință.
Se trece la discuții.
Domnii consilieri Crișan Ioan și Tropotei Emanoil propun ca președinte de ședință pentru a
conduce ședințele consiliului local pentru următoarele trei luni pe domnul Moldovan Ioan.
Domnul consilier Moldovan Ioan îl propune pe domnul consilier Neagu Vasile-Ioan.
Nemaifiind alte propuneri se trece la vot.
Se supune la vot propunerea domnilor consilieri Crișan Ioan și Tropoptei Emanoil pentru ca
domnul domnul Moldovan Ioan să conducă ședințele consiliului local pentru următoarele trei luni.
Propunerea se aprobă cu 8 voturi „pentru” și 2 voturi ,,împotrivă".
Se supune la vot propunerea domnului Moldovan Ioan pentru ca domnul

să conducă

ședințele consiliului local pentru următoarele trei luni - 2 voturi „pentru” și 9 voturi ,,împotrivă".
Se adoptă Hotărârea nr. 22/27.04.2017.
La punctul nr.2 al Ordinei de zi, Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului
privind modul de utilizare a microbuzelor de transport școlar din comuna Beica de Jos, județul
Mureș.
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 se aprobă cu 10 voturi „pentru”.
Se adoptă Hotărârea nr. 23/27.04.2017.
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La punctul nr.3 al Ordinei de zi, se află Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de
analiză și acoperire a riscurilor al comunei Beica de Jos, județul Mureș - reactualizat, pentru anul
2017
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 se aprobă cu 10 voturi „pentru”.
Se adoptă Hotărârea nr. 24/27.04.2017.
La punctul nr.4 al Ordinei de zi se prezintă Raportul primarului privind starea economică,
socială şi de mediu a unităţii administrativ-teritoriale.
La punctul nr.5 al Ordinei de zi se prezintă Raportul primarului asupra situației gestionării
bunurilor.
La punctul nr.6 al Ordinei de zi, Diverse.
Domnul consilier Tropotei Emanoil ridicică problema necesității reparării podului care face
legătura între localitățile Sînmihai de Pădure și Șerbeni.
Domnul viceprimar: urmează să se repare dar nu am găsit pe nimeni care să debiteze
buștenii pentru grinzi, nu vrea nimeni să îi taie.
Domnul Tropotei Emanoil mai ridică problema pășunatului de animale și că asociațiile
crescătorilor de animale nu le iau în pășunat.
Domnul Sava Zaharie: domnilor ridic din nou problema necesității lemnelor de foc pentru
populație pentru că nu cunosc dacă ce a fost aprobat a fost exploatat. De asemenea la Nadășa
ciobanii au pus stâna lăngă drum iar câinii atacă cetățenii care trec pe acolo iar un cetățean a arat
drumurile care duc către cămp.
Domnul viceprimar: vom trimite poliția locală.
Domnul Iacob Nicolae: domnilor, parcana de la Dispensarul medical de la Căcuciu trebuie
reparată. De asemenea propun ca pentru poliția locală să se cumpere o bicicletă cu care să
circule și nu cu mașina, dar o bicicletă care merge greu.
Domnul Haba Zaharie: domnule viceprimar, la Nadășa în fața locuinței lui Ciobanu Ioan ar
trebui montată o lampă stradală.
Domnul Moldovan Ioan ridică problema câinilor vagabonzi și amenajării parcului din centrul
localității Beica de Sus, respectiv repararea gardului.
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Domnul Kiss Iosif de asemenea atenționează că pe strada unde se află remiza PSI este un
câine vagabond mare și cetățenii circulă cu frică pe stradă și ar trebui luate măsuri în acest sens.
Fiind epuizate toate punctele de pe ordinea de zi, Preşedintele de şedinţă mulţumeşte
pentru prezenţă şi declară şedinţa închisă.

Preşedinte de şedinţă,

Secretar,

Moldovan Ioan

Pop Silvestru-Vasile
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