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 09 februarie 2015 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 09.02.2015, orele 13,00 la sediul
primăriei, cu următoarea,
ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2015
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de interes local
pentru repartizarea orelor de muncă, privind beneficiarii venitului minim garantat
3. Proiect de hotărâre privind mandatul dat reprezentantului autorităţii de a vota în
Adunarea Generală a A.D.I „AQUA INVEST MUREŞ” aprobarea modelelor Contractelor de
furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de canalizare pentru persoanele fizice și
juridice, inclusiv anexele acestora, în aria de operare a S.C „Compania Aquaserv” S.A, anexă la
Contractul de Delegare nr. 22/202.662/ 2010
4. Proiect de hotărâre privind desemnarea

reprezentantului comunei Beica de Jos în

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „ ECOLECT MUREŞ”
5. 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, lipsind domnul consilier Bembe Nicolae. La şedinţă participă şi domnul Cocean Ioan, ales
delegat sătesc al localităţii Nadăşa.
În consecinţă şedinţa este legal constituită.
Din partea Postului de poliție Beica de Jos participă domnul Agent șef principal Feier
Nicolae, șeful postului de poliție.
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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”.
La punctul nr.1 al Ordinei de zi, se află Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local
pe anul 2015.
Doamna contabilă a primăriei care este prezentă la ședință face o prezentare a raportului
privind proiectul de hotărâre precum și explicațiile necesare.
Se trece la discuții.
Domnul Cocean Ioan: am înțeles că plafonul de salarii vine de la administrația financiară, în
totalul sumelor sunt prevăzute și posturile vacante și câte posturi vacante sunt ?
Domnul secretar: 5 posturi plus trei de polițist local.
Domnul Cocean Ioan: ce sumă este prevăzută a fi dată pentru cofinanțate pentru proiecxtul
apă-canal ?
Doamna Primar: 700.000 lei.
Domnul Cocean Ioan: într-o ședință anterioară a fost ridicată problema amenajării cimitirului
eroilor din localitatea Nadășa.
Doamna Primar: vom lua în considerare acestă propunere și propun alocarea sumei de
15.000 lei.
Domnul viceprimar: ar trebui mai mulți bani alocați pentru finalizarea construcției capelei
10.000 nu sunt de ajuns și ar trebui 20.000 lei. De asemenea pentru gestionarea câinilor fără
stăpân propun alocarea a 2000 lei.
Domnul consilier Urs Marcel-Nicolae: ar trebui luat în discuție inițierea unui proiect pentru
construirea de trotuare în comună.
Doamna Primar: avem deja scris un asemenea proiect.
Domnul Urs Marcel-Nicolae: cu privire la investiția de apă-canal, eu fiind de meserie știu ce
trebuie făcut, dar dirigintele de șantier ce face cu privire la aducerea terenului unde se lucrează la
starea inițială ?
Doamna Primar: știți că a venit iarna și a înghețat, dar constructorul a spus că va remedia
situația.
Domnul viceprimar: dirigintele de șantier a fost lăudat dar din câte se vede nu prea își face
treaba.
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Domnul consilier Gheorghe Alexandru: la mine pe stradă la intrare peste pietriș a pus
pământ dar de la mijlocul străzii nu a mai făcut acest lucru.
Domnul Gheorghe Alexandru: propun ca la ședința viitoare să fie invitat la ședință
dirigintele de șantier, propunere cu care sunt de acord toți consilierii.
Doamna Primar: domnilor consilieri aș dori să fiți prezenți la toate recepțiile de lucrări, știți
că și la școală v-am invitat și nu a-ți venit.
Nemaiexistând obiecţii cu privire la raport şi proiectul de hotărâre se trece la vot întregul
buget cu propunerile făcute.
Hotărârea în întregime se aprobă cu cu 10 voturi „pentru”.
Se adoptă Hotărârea nr. 5/09.02.2015.
La punctul nr.2 al Ordinei de zi, se află Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de
acţiuni sau lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă, privind beneficiarii venitului
minim garantat.
Se trece la discuții.
Doamna Primar: domnilor consilieri pe lângă propunerile de lucrări cu beneficiari de VMG
știți că aveți obligația de a prezenta raportul de activitate pe anul anterior.
Domnul consilier Gheorghe Alexandru: am înțeles că cimitirul reformat a fost dat la Țiriac
pentru cosit, nu s-ar putea ca și celelalte cimitire să fie curățate cu beneficiari de jutor social ?
Domnul Viceprimar: știți că s-au mai curățat dar în anul 2015 vom relua activitățile de
curățire a tuturor cimitirelor.
Domnul consilier Urs Marcel: aș dori să aflu care sunt criteriile de acordare a VMG.
Doamna Primar a prezentat în continuare care sunt aceste criterii.
Nemaiexistând alte discuții se trece la vot.
Hotărârea în întregime se aprobă cu cu 10 voturi „pentru”.
Se adoptă Hotărârea nr. 6/09.02.2015.
La punctul nr.3 al Ordinei de zi, se află Proiect de hotărâre privind mandatul dat
reprezentantului autorităţii de a vota în Adunarea Generală a A.D.I „AQUA INVEST MUREŞ”
aprobarea modelelor Contractelor de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă și de
canalizare pentru persoanele fizice și juridice, inclusiv anexele acestora, în aria de operare a S.C
„Compania Aquaserv” S.A, anexă la Contractul de Delegare nr. 22/202.662/ 2010.
Domnul consilier Gheorghe Alexandru propune ca reprezentant pe doamna primar
Moldovan Maria.
Nemaifind alte propuneri se trece la vot.
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Unanimitate.
Nemaiexistând alte 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. 7/09.02.2015.
La punctul nr.4 al Ordinei de zi, se află Proiect de hotărâre privind desemnarea
reprezentantului comunei Beica de Jos în Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „ ECOLECT
MUREŞ”.
Neexistând obiecţii cu privire la raport şi proiectul de hotărâre se trece la vot.
Hotărârea în întregime se aprobă cu cu 10 voturi „pentru”.
Se adoptă Hotărârea nr. 8/09.02.2015.
La punctul nr.5 Diverse.
Doamna primar face o scurtă prezentare consilierilor locali despre intenția FUNDAȚIEI
PENTRU PROMOVAREA AGRICULTURII ȘI A ECONOMIEI REGIONALE REGHIN-MUREȘ
(FAER) de a implementa un proiect pentru comunitatea de romi și câteva familii de români și
maghiari care au copii de vârstă școlară pentru construirea a 24 de băi cu toate dotările necesare
pentru aceste 24 de familii, proiect finanțat de statul elvețian.
De asemenea doamna primar ridică problema șoferului de pe microbuzul școlar care s-a
plâns despre faptul că un cetățean din localitatea Sînmihai de Pădure, părinte al unui elev îi tot
aduce înjurii și cuvinte urâte și afirmă despre domnia sa niște lucruri care nu sunt adevărate, cum
ar fi că a suferit 4 preinfarcturi. Domnilor acest angajat este cu vizitele medicale la zi, noi nu ne
putem permite ca persoana care transportă elevi să fie bolnavă fiindcă ne asumăm un risc. De
asemenea îl atenționează pe șeful postului de poliție pentru a lua măsuri în acest sens.
Domnul consilier Borda Vasile ridică problema meselor și a băncilor de la căminul cultural
din localitatea Beioca de Sus și anume că au fost închiriate la ultimul bal din acea localitate și
când le-a preluat o masă era ruptă.
Domnul secretar: există hotărâre de consiliu și trebuia luată garanție.
Fiind epuizate toate punctele de pe ordinea de zi, Preşedintele de şedinţă mulţumeşte
pentru prezenţă şi declară şedinţa închisă.
Preşedinte de şedinţă,

Secretar,

Gheorghe Alexandru-Vladimir

Pop Silvestru-Vasile
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