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PROCES – VERBAL
Încheiat astăzi 23 IULIE 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 23.07.2014, orele 13,00 la
sediul primăriei, cu următoarea,
ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 11 din 27.02.2014
privind aprobarea realizării investiției de mică infrastructură pe proprietatea comunei Beica de Jos
în cadrul proiectului ,, Centrul pentru Integrare Comunitară Beica de Jos"
2. Proiect de hotărâre privind structura rețelei școlare pentru anul 2014 - 2015 de pe raza
comunei Beica de Jos, judeţul Mureş
3. 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, lipsând domnul consilier Urs Marcel-Nicolae. La şedinţă participă 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.
Ordinea de zi este aprobată cu 10 voturi „pentru”.
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La punctul nr.1 al Ordinei de zi, se află proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii
Consiliului Local nr. 11 din 27.02.2014 privind aprobarea realizării investiției de mică infrastructură
pe proprietatea comunei Beica de Jos în cadrul proiectului ,, Centrul pentru Integrare Comunitară
Beica de Jos" .
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. 34/23.07.2014.
La punctul nr.2 al Ordinei de zi, se află proiect de hotărâre privind structura rețelei școlare
pentru anul 2014 - 2015 de pe raza comunei Beica de Jos, judeţul Mureş.
Se trece la discuții:
Domnul Cocean Ioan are nelămuriri cu privire la fuzionarea unor școli și grădinițe cu altele.
Domnul Tropotei Emanoil care este membru în consiliul de administrație al școlii
informează consilierii că directorul școlii le-a făcut o informare în ultima ședință de analiză a școlii
de la sfârșitul anului școlar.
Totuși consilierii solicită o clarificare din partea directorului școlii în acest sens fapt pentru
care se propune a se respinge proiectul de hotărâre urmând a fi pus pe ordinea de zi la
următoarea ședință a consiliului local pentru ca directorul școlii să fie invitat să prezinte lămuriri în
acest sens.
Neexistând alte discuții se supune la vot.
Hotărârea în întregime se respinge cu cu 10 voturi „pentru”.
La punctul nr.3 al Ordinei de zi, Diverse.
Domnul Gheorghe Alexandru ridică problema lemnelor de foc pentru populație care s-a
discutat într-o ședință anterioară și solicită doamnei primar lămuriri cu demersurile făcute în acest
sens.
Doamna primar: am înțeles că în fiecare sat se vor face tabele cu doritorii care solicită
cumpărarea de lemn pentru foc, iar la primărie nu sa înregistrat nici o cerere în acest sens..
Domnul Iacob Nicolae: problema este prețul pe metru ster și transportul.
Doamna primar: se va face o adresă către Ocolul Silvic Gurghiu prin care vom solicita o
informație cu privire la cantitatea de lemn care se poate marca și în funcție de acea cantitate vom
vedea ce cantitate se va putea scoate la vânzare și se va hotărî în acest sens.
Doamna primar informează consilierii că sa aprobat devierea cursului pârâului Beica din
localitatea Beica de Sus și în luna viitoare se vor începe lucrările.
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Domnul Iacob Nicolae: ce măsurători s-au făcut de către topografi la DC 11.
Doamna primar: pentru întăbularea drumului.
Domnul Tropotei Emanoil: ridică problema podului din localitatea Sînmihai de Pădure
dinspre Șerbeni care ar trebui reparat.
La punctul diverse participă și 2 locuitori ai satului Sînmihai de Pădure, respectiv Crișan
Dan și Runcan Mihai-Dan care sunt și membrii ai Asociației crescătorilor de animale din acea
localitate și solicită a lua cuvântul în două probleme.
1. În localitatea Sînmihai de Pădure ar fi de reparat 3 podețe și anume în ,, rât", ,,răgoază"
și ,, la Băcescu".
Domnul Iacob Nicolae: există la Căcuciu lemn și se va da la Sînmihai pentru repararea
acestor poduri.
Domnul Ilieș Victor: există și în Beica de Sus un tub de beton care s-ar putea folosi pentru
repararea unui pod dar trebuie macara.
2. Se ridică problema Asociației crescătorilor de animale care are în administrare câteva
vaci a unor localnici care nu sunt membrii ai asociației și există un protocol între cele două asociați
cu plata taxei de pășunat, iar conform contractului asociația este obligată a plăti jumătate din acea
taxă și nu integral.
Doamna primar și domnul secretar: aceasta e o problemă a celor două asociați și nu a
consiliului local care dorește altceva doar respectarea clauzelor contractuale.
Fiind epuizate toate punctele de pe ordinea de zi, Preşedintele de şedinţă mulţumeşte
pentru prezenţă şi declară şedinţa închisă.

Preşedinte de şedinţă,

Secretar,

Bembe Nicolae

Pop Silvestru-Vasile
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