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PROCES – VERBAL
Încheiat astăzi 16 februarie 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 16.02.2018, 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 bugetului local pentru anul 2018
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de interes local
pentru repartizarea orelor de muncă, privind beneficiarii venitului minim garantat pentru anul
2018
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 8 consilieri, lipsind domnii consilieri Urs Marcel-Nicolae, Crișan Ioan și Iacob 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 8 voturi „pentru”.
Se dă citire ordinii de zi și se supune la vot
Ordinea de zi este aprobată cu 8 voturi „pentru”.
La punctul nr.1 Ordinei de zi, Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință.
Se trece la discuții.
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Domnul consilier Neagu Vasile-Ioan propune ca președinte de ședință pe domnul consilier
Kiss Iosif.
Nemaiexistând alte propuneri, se supune la vot propunerea domnului Neagu. Unanimitate.
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 8 voturi „pentru”.
Se adoptă Hotărârea nr. 8/16.02.2018.
La punctul nr.2 al Ordinei de zi, Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local pentru
anul 2018.
Se trece la discuții.
Doamna primar împreună cu doamna contabil care este prezentă la ședință la acest punct
de pe ordinea de zi, fac lămuririle necesare punctual la fiecare capitol din proiectul de hotărâre.
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 8 voturi „pentru”.
Se adoptă Hotărârea nr. 9/16.02.2018.
La punctul nr.3 al Ordinei de zi, Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acţiuni
sau lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă, privind beneficiarii venitului
minim garantat pentru 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 8 voturi „pentru”.
Se adoptă Hotărârea nr. 10/16.02.2018.
La punctul nr.4 al Ordinei de zi, Diverse.
Domnul consilier Kiss Iosif informează consiliul local și pe doamna primar despre faptul că
la căminul cultural din localitatea Beica de Jos există o scurgere a apei de pe acoperiș direct pe
peretele din spatele acestui imobil și ar trebui luate măsuri de remediere în acest sens.
Domnilor, a-ți văzut că am cuprins bani în buget pentru reparații.
Domnii Runcan Mihai-Dan, Crișan Dan , Crișan Ioan și Crișan Nicolae, toți cu domiciliul în
localitatea Sînmihai de Pădure, solicită consiliului local a lua cuvântul pentru a-și expune unele
doleanțe, și anume: solicită clarificarea situației pășunii de pe Nirajul Mic, proprietatea comunei
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Beica de Jos, pășune care a aparținut localității Sînmihai de Pădure și pentru care această
localitate s-a aflat în litigiu cu locuitării satului Comori, comuna Gurghiu, pășune care în prezent
este folosită de către aceștia. De asemenea solicită rezilierea contractului de închiriere nr.
8/19.03.2014 prin acordul părților și pe cale amiabilă deoarece pentru această pășune nu s-a putut
accesa agromediu și să se scoată din nou la licitație.
Domnul Tropotei: acolo a fost un schimb de pășuni în anul 1968.
Doamna primar și domnul secretar: vom lua legătura cu Primăria Gurghiu pentru
clarificarea acestor aspecte.
Domnul secretar: domnilor este necesară adoptatea unei hotărâri ce consiliu pentru
aprobarea rezilierii contractului și în acest sens vă rog a depune o cerere care să cuprindă cele
prezentate.
Domnul Tropotei: doamnă primar doresc șă știu dacă s-au demarat procedurile pentru
licitație pentru proiectul de asfaltare a drumurilor și străzilor și în ce stadiu se află.
Doamna primar: se pregătește licitația.
Fiind epuizate toate punctele de pe ordinea de zi, Preşedintele de şedinţă mulţumeşte
pentru prezenţă şi declară şedinţa închisă.

Preşedinte de şedinţă,

Secretar,

Kiss Iosif

Pop Silvestru-Vasile
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