ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA BEICA DE JOS
-CONSILIUL LOCALBEICA DE JOS, str. Principală nr.215
E-mail: beica@cjmures.ro, Tel./ Fax. 0265-719612

PROCES – VERBAL
Încheiat astăzi 3 iulie 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 03.07.2017, orele 10,00 la sediul
primăriei, cu următoarea,
ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea construirii și montării unui rezervor de
înmagazinare apă pe terenul înscris în Cartea Funciară nr. 50485 Comuna Beica de Jos în cadrul
proiectului de investiție ,,Sistem de alimentare cu apă și canalizare menajeră în comuna Beica de
Jos, județul Mureș"
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea construirii unei stații de pompare și clorinare pe
terenul înscris în Cartea Funciară nr. 51743 Comuna Petelea în cadrul proiectului de investiție
,,Sistem de alimentare cu apă și canalizare menajeră în comuna Beica de Jos, județul Mureș"
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului final al proiectului ,,Modernizare și dotare
cămin cultural în comuna Beica de Jos, sat Șerbeni, județul Mureș" - prin AFIR - SUB-MĂSURA
7.6 ,,Investiți asociate cu protejarea patrimoniului cultural"
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii de investiție și a solicitării scrisorii de
garanție pentru garantarea avansului în cadrul proiectului ,,Modernizare și dotare cămin cultural în
comuna Beica de Jos, sat Șerbeni, județul Mureș" - prin AFIR - SUB-MĂSURA 7.6 ,,Investiți
asociate cu protejarea patrimoniului cultural"
5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2017
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 11 consilieri.
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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 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 un punct, și anume, Proiect de hotărâre privind solicitarea
finantarii în vederea realizării lucrărilor de înregistrare sistematică în condițiile art. 9 alin.(34¹)(34¹²) din Legea nr. 7/1996, introduse prin O.U.G nr. 35/2016.
Se supune la vot suplimentarea ordinii de zi.
Suplimentarea ordinii de zi este aprobată cu 11 voturi „pentru”.
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 aprobarea construirii și montării
unui rezervor de înmagazinare apă pe terenul înscris în Cartea Funciară nr. 50485 Comuna Beica
de Jos în cadrul proiectului de investiție ,,Sistem de alimentare cu apă și canalizare menajeră în
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 11 voturi „pentru”.
Se adoptă Hotărârea nr. 30/03.07.2017.
La punctul nr.2 al Ordinei de zi, Proiect de hotărâre privind aprobarea construirii unei stații
de pompare și clorinare pe terenul înscris în Cartea Funciară nr. 51743 Comuna Petelea în cadrul
proiectului de investiție ,,Sistem de alimentare cu apă și canalizare menajeră în 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 11 voturi „pentru”.
Se adoptă Hotărârea nr. 31/03.07.2017.
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La punctul nr.3 al Ordinei de zi, Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului final al
proiectului ,,Modernizare și dotare cămin cultural în comuna Beica de Jos, sat Șerbeni, județul
Mureș" - prin AFIR - SUB-MĂSURA 7.6 ,,Investiți asociate cu protejarea patrimoniului cultural"
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 11 voturi „pentru”.
Se adoptă Hotărârea nr. 32/03.07.2017.
La punctul nr.4 al Ordinei de zi, Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii de investiție și
a solicitării scrisorii de garanție pentru garantarea avansului în cadrul proiectului ,,Modernizare și
dotare cămin cultural în comuna Beica de Jos, sat Șerbeni, județul Mureș" - prin AFIR - SUBMĂSURA 7.6 ,,Investiți asociate cu protejarea patrimoniului cultural"
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 11 voturi „pentru”.
Se adoptă Hotărârea nr. 33/03.07.2017.
La punctul nr.5 al Ordinei de zi, Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe
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 11 voturi „pentru”.
Se adoptă Hotărârea nr. 34/03.07.2017.
La punctul nr.6 al Ordinei de zi, Proiect de hotărâre privind solicitarea finantarii în vederea
realizării lucrărilor de înregistrare sistematică în condițiile art. 9 alin.(34¹)-(34¹²) din Legea nr.
7/1996, introduse prin O.U.G nr. 35/2016.
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. 35/03.07.2017.
La punctul nr.7 al Ordinei de zi, Diverse.
Domnul Sava Zaharie ridică problema lemnelor de foc pentru populație.
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Doamna primar: s-a luat legătura cu mai multe firme care exploatează masă lemnoasă, dar
toate au refuzat pe motivul că lemnele sunt subțiri. Am apelat și la firma domnului Barabas din
Beica și în principi până la urmă a fost de acord să exploateze ei. La următoarea ședință vom
promova un proiect de hotărâre privind stabilirea prețului de exploatare și a prețului de vânzare
către populație, iar în prețul de vânzare să fie inclus și prețul transportului de lemn până acasă la
solicitant.
Domnul Moldovan Ioan: domnilor, în Beica de Sus ne confruntăm cu lipsa apei, sunt două
fântâni pline pe drumul ciurzii, dar ar trebui curățate și puse niște oale de beton mai mari pentru a
se putea capta mai multă apă. Fiind lipsă de apă, apar și problemele de igienă a cetățenilor.
De asemenea țin să mulțumesc doamnei primar pentru că s-a rezolvat problema cu gunoiul
menajer.
Doamna primar: câte oale de fântână trebuie.
Domnul Moldovan: aproximativ patru. De asemenea doresc să ridic problema necesității
reparării gardului de la parcul din centrul localității Beica de Sus.
În continuare au loc discuții aprinse cu privire la datoriile cetățenilor la bugetul local
reprezentând impozitele și taxele locale restante. Se ia în discuție chiar afișarea datornicilor la
avizierul primăriei.
Doamna primar: domnilor, îmi cer scuze dacă cu ocazia acestor discuții aprinse am ridicat
uneori tonul.
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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