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PROCES – VERBAL
Încheiat astăzi 25 noiembrie 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 25.11.2015, orele 13,00 la sediul
primăriei, cu următoarea,
ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a calității de consilier local al domnului
Bembe Nicolae
2. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a calității de consilier local al domnului
Borda Vasile
3. Proiect de hotărâre privind validarea mandatelor de consilier local ale domnilor Crișan
Ioan și Moldovan Ioan
4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2015
5. Proiect de hotărâre privind modificarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din
aparatul propriu al primarului comunei Beica de Jos pentru anul 2016
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării unor unităţi administrativ teritoriale la
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a comunei Beica de Jos
pentru perioada 2014 - 2020
8. 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
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9, lipsind domnii consilieri Bembe Nicolae și Borda Vasile. La şedinţă este prezent şi domnul
Cocean Ioan, ales delegat sătesc al localităţii Nadăşa.
În consecinţă şedinţa este legal constituită.
De asemenea la ședință participă și șeful postului de poliție Beica de Jos, domnul Feier
Nicolae și domnii Crișan Ioan din localitatea Sînmihai de Pădure și Moldovan Ioan din localitatea
Beica de Sus.
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 9 voturi „pentru”.
Se dă citire ordinii de zi și se supune la vot
Ordinea de zi este aprobată cu 9 voturi „pentru”.
La punctul nr.1 al Ordinei de zi, se află Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a
calității de consilier local al domnului Bembe Nicolae.
Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a consiliului local și neexistând
obiecţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre se trece la vot.
Hotărârea în întregime se aprobă cu cu 9 voturi „pentru”.
Se adoptă Hotărârea nr. 53/25.11.2015.
La punctul nr.2 al Ordinei de zi, se află Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a
calității de consilier local al domnului Borda Vasile.
Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a consiliului local și neexistând
obiecţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre se trece la vot.
Hotărârea în întregime se aprobă cu cu 9 voturi „pentru”.
Se adoptă Hotărârea nr. 54/25.11.2015.
La punctul nr.3 al Ordinei de zi, se află Proiect de hotărâre privind validarea mandatelor de
consilier local ale domnilor Crișan Ioan și Moldovan Ioan
Comisia de validare constituită prin Hotărârea Consiliului Local Beica de Jos nr.
1/26.06.2012 examinează pentru validare propunerile de consilieri de pe lista de supleanți a
Partidului Național Liberal și a Partidului Social Democrat, în conformitate cu prevederile art. 31
alin. (3) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și
completările ulterioare şi Ordonanţa Guvernului nr. 35/2002, cu modificările şi completările și a
întocmit Procesul-verbal de validare nr. 4016/25.11.2015.
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Comisia propune Consiliului Local validarea mandatelor de consilier local a domnilor Crișan
Ioan și Moldovan Ioan și se dă citire procesului verbal de validare nr. 4016/25.11.2015.
În continuare se supune la vot proiectul de hotărîre.
Hotărârea în întregime se aprobă cu cu 9 voturi „pentru”.
În conformitate cu prevederile art. 32 alin. (1) din Legea 215/2001 privind administraţia
publică locală domnii Crișan Ioan și Moldovan Ioan dau citire jurământului:
„Jur să respect Constituţia şi legile Ţării şi să fac cu bună credinţă tot ceea ce stă în puterile
şi priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Beica de Jos. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!”
După citirea jurământului aceștia semnează jurământul.
Hotărârea în întregime se aprobă cu cu 9 voturi „pentru”.
Se adoptă Hotărârea nr. 55/25.11.2015.
La punctul nr.4 al Ordinei de zi, se află Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului
local pe anul 2015.
Doamna contabil care este prezentă la acest punct pe ordinea de zi face unele precizări și
clarificări cu privire la acest proiect de hotărâre.
Se trece la discuții:
Domnul Cocean Ioan întreabă care este cuantumul ajutorului pentru încălzirea locuinței?
Doamna contabil: 58 lei/lună pentru lunile noiembrie, decembrie, ianuarie, februarie și
martie.
Domnul Urs Marcel: domnule Cocean, credeți că este mult ajutorul pentru încălzirea
locuinței?
Domnul Ilieș Victor: sunt bani picați din cer.
În continuare are loc un schimb de replici între domnii Urs Marcel, Cocean Ioan și Ilieș
Victor.
Doamna contabil înștiințează consiliul local despre faptul că plata ajutorului pentru
încălzirea locuinței pentru persoanele beneficiare de ajutor social se va face în data de 14
decembrie 2015.
Domnul Urs Marcel: nu se poate da și ajutorul social odată cu banii de lemne?
Doamna Primar: nu se poate deoarece banii de ajutor social îi plătește AJPIS și vin prin
poștă.
Domnul Urs Marcel: nu se poate verifica că din școală unii copii merg acasă nepregătiți?
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Doamna primar: noi avem obligația să asigurăm condiții ca cursurile să se desfășoare în
bune condiții, adică căldură, iluminat, curățenie, etc. și nu cum sunt evaluate cadrele didactice.
Domnul Tropotei Emanoil: se poate sesiza directorul școlii iar tu ca părinte să participi la
unele ore și vezi dacă profesorul are competențe.
Nemaiavând loc alte discuții, având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a
consiliului local și neexistând obiecţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre se
trece la vot.
Hotărârea în întregime se aprobă cu cu 11 voturi „pentru”.
Se adoptă Hotărârea nr. 56/25.11.2015.
La punctul nr.5 al Ordinei de zi, se află Proiect de hotărâre privind modificarea Planului de
ocupare a funcţiilor publice din aparatul propriu al primarului comunei Beica de Jos pentru anul
2016.
Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a consiliului local și neexistând
obiecţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre se trece la vot.
Hotărârea în întregime se aprobă cu cu 11 voturi „pentru”.
Se adoptă Hotărârea nr. 57/25.11.2015.
La punctul nr.6 al Ordinei de zi, se află Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării unor
unităţi administrativ teritoriale la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST
MUREŞ”.
Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a consiliului local și neexistând
obiecţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre se trece la vot.
Hotărârea în întregime se aprobă cu cu 11 voturi „pentru”.
Se adoptă Hotărârea nr. 58/25.11.2015.
La punctul nr.7 al Ordinei de zi, se află Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de
Dezvoltare a comunei Beica de Jos pentru perioada 2014 - 2020.
Se trece la discuții:
Domnul Cocean Ioan ridică problema conținutului strategiei precum și a consultări lucrării.
Domnul secretar: a fost postată și pe site-ul instituției.
În urma unor discuții contradictorii dar constructive se hotărăște că dacă va fi nevoie să se
poată aduce unele completări.
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Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a consiliului local și neexistând
obiecţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre se trece la vot.
Hotărârea în întregime se aprobă cu cu 11 voturi „pentru”.
Se adoptă Hotărârea nr. 59/25.11.2015.
La punctul nr.8 al Ordinei de zi, Diverse.
Domnul Gheorghe Alexandru profitând de prezența șefului de post ridică problema
mașinilor parcate pe timpul nopți cât și ziua pe marginea drumului județean DJ 153, în special în
zona locuită de cetățenii de etnie romă și că ar trebui făcut ceva în acest sens.
Domnul Feier Nicolae: domnilor, în primul rând noi ar trebui să dăm exemplu de bună
conduită și de circulație.
Domnul Tropotei Emanoil: domnule Feier profit de ocazie și vreau să vă expun un caz care
mi s-a întâmplat chiar mie.
Domnul Feier Nicolae: știu problema d-voastră cu furtul cazanului de țuică.
Domnul Iacob Nicolae ridică problema curățirii șanțurilor din comună și ar trebui ca
consilierul din fiecare sat împreună cu un lucrător al postului de poliție să atenționeze cetățenii,
deoarece țară fără stăpâni nu se poate, trebuie să avem inițiativă în sensul acesta.
De asemenea se aduce la cunoștință șefului de post faptul că ar trebui să se ia atitudine și
față de cei care fură lemne cu tractorul și nu numai față de cei care fură cu căruța.
Domnul Feier Nicolae: se urmărește combaterea acestui fenomen.
Doamna primar aduce la conoștința consiliului local că la data de 1 decembrie pe lângă
programul care se va desfășura cu ocazia zilei naționale se va sfinți în localitatea Nadășa cimitirul
eroilor care a fost reabilitat și se va sfinți în localitatea Beica de Jos capela mortuară. De
asemenea invită consiliul local pentru a lua parte la aceste evenimente.
Doamna primar prezintă consiliului local adresa Asociației Filantropica ,,Timi&Raluca"
înregistrată la noi sub nr. 3861/2015 privind oferta lor cu privire la servicii specializate de coșerit și
că trebuie anunțați cetățenii din comună în acest sens.
Fiind epuizate toate punctele de pe ordinea de zi, Preşedintele de şedinţă mulţumeşte
pentru prezenţă şi declară şedinţa închisă.
Preşedinte de şedinţă,

Secretar,

Urs Marcel-Nicolae

Pop Silvestru-Vasile
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