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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 2 iulie 2018 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 02.07.2018, orele 10,00 la sediul 

primăriei, cu următoarea,

ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind constatarea alegerii delegatului sătesc

   2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2018

3. Proiect de hotărâre privind instalarea și utilizarea sistemului de supraveghere video în 

comuna Beica de Jos, județul Mureș   

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 11 consilieri.

În consecinţă şedinţa este legal constituită.

La ședință este prezent și domnul Salcă Ilie care a fost ales la adunarea sătească ca 

delegat sătesc al localoității Căcuciu.

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”.

În conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația 

publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, doamna primar solicită 

suplimentarea ordinii de zi cu încă două puncte și anume Proiect de hotărâre privind aprobarea 
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devizului general, a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitate și 

dotare Școală primară Șerbeni” și Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general, a 

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Construire grădiniță cu program 

normal în localitatea Șerbeni”. 

Se supune la vot suplimentarea ordinii de zi. 

Suplimentarea ordinii de zi este aprobată cu 11 voturi „pentru”.

Se dă citire  întregii ordinii de zi și se supune la vot.

Ordinea de zi este aprobată cu 11 voturi „pentru”.

La punctul nr.1 Ordinei de zi, Proiect de hotărâre privind constatarea alegerii delegatului 

sătesc.

Având în vedere avizul favorabil al comisiilor de specialitate 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. 32/02.07.2018.

La punctul nr.2 al Ordinei de zi, Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe 

anul 2018.

Având în vedere avizul favorabil al comisiilor de specialitate 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. 33/02.07.2018.

La punctul nr.3 al Ordinei de zi, Proiect de hotărâre privind instalarea și utilizarea sistemului 

de supraveghere video în comuna Beica de Jos, județul Mureș.

Având în vedere avizul favorabil al comisiilor de specialitate 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. 34/02.07.2018.

La punctul nr.4 al Ordinei de zi, Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general, a 

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitate și dotare Școală primară 

Șerbeni”.

Neexistând obiecţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre se trece la vot.
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Hotărârea se aprobă cu 11 voturi „pentru”.

Se adoptă Hotărârea nr. 35/02.07.2018.

La punctul nr.5 al Ordinei de zi, Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general, a 

indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ,,Construire grădiniță cu program 

normal în localitatea Șerbeni”. 

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. 36/02.07.2018.

La punctul nr.6 al Ordinei de zi, Diverse.

Domnul Sava Zaharie ridică problema necesității unei mașini de pietriș în localitatea 

Nadășa pe strada ce duce înspre biserică, deoarece drumul a fost spălat de apă în această 

perioadă de vreme nefavorabilă cu ploi.

Domnul Moldovan Ioan: domnilor doresc să vă informez că sunt mulți cetățeni care 

urmăresc în ce mod ne ducem la îndeplinire mandatul, atât noi ca aleși locali cât și personalul 

primăriei. De asemenea doresc să vă informez că s-au spart niște geamuri la școală la Beica de 

Sus, am anunțat poliția locală și nu am văzut nici un rezultat. Măcar a fost înregistrat evenimentul?

De asemenea și în localitatea Beica de Sus, drumul ce duce spre pășune a fost spălat de 

ploaie și ar trebui niște pietriș.

Domnul viceprimar și domnul secretar: acum două zile am fost pe acel drum și se putea 

circula în condiții normale.

Domnul Tropotei Emanoil și Crișan Ioan: ar trebui câte o mașină de piatră în localitatea 

Sînmihai pe prima stradă pe dreapta la intrarea în sat și pe strada de la imobilele cu nr. 51 - 56.

Domnul Crișan Ioan: în ce stadiu suntem cu asfaltarea DC 10.

Domnul secretar: în faza de licitație execuție.

Domnul Ursu Gheorghe: ce se întâmplă cu investiție alimentare cu apă?

Domnul viceprimar: așteptăm să înceapă continuarea lucrărilor.

Fiind epuizate toate punctele de pe ordinea de zi, Preşedintele de şedinţă mulţumeşte 

pentru prezenţă şi declară şedinţa închisă.

Preşedinte de şedinţă,                                                              Secretar,

                             Oprea Crăciun                                                      Pop Silvestru-Vasile




