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 30 octombrie 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 30.10.2015, orele 13,00 la sediul
primăriei, cu următoarea,
ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind însușirea Rapoartelor de evaluare nr. 11/2015, nr. 12/2015 și
nr. 13/2015 întocmite de ing. Varodi Gheorghe expert evaluator
2. Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de evaluare nr. 14/2015 întocmit de ing.
Varodi Gheorghe expert evaluator
3. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei
Beica de Jos în Consiliul de Administrație al Școli Gimnaziale Beica de Jos
4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2015
5. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale și alte taxe asimilate
acestora, precum și amenzile aplicabile începând cu anul 2016
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
8, lipsind domnii consilieri Bembe Nicolae, Borda Vasile, Fabian Laszlo și Kadar Istvan. La şedinţă
este absent şi domnul Cocean Ioan, ales delegat sătesc al localităţii Nadăşa.
În consecinţă şedinţa este legal constituită.
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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 7 voturi „pentru”.
Lipsind domnul consilier Fabian Laszlo care la ședința anterioară a fost ales președinte de
ședință este necesară alegerea unui nou președinte de ședință.
Domnul consilier Gheorghe Alexandru-Vladimir îl propune pe domnul Urs Marcel-Nicolae.
Nemaifiind alte propuneri se supune la vot. Unanimitate
Se adoptă hotărârea nr. 46/30.10..2015.
După aprobarea acestui pubct pe ordinea de zi ajunge la ședință și domnul viceprimar
Fabian Laszlo care a întârziat din cauza unor probleme personale.
Domnul Pop Silvestru-Vasile, secretarul comunei informează din nou Consiliul local despre
faptul că domnii consilieri Bembe Nicolae și Borda Vasile au lipsit la mai mult de 3 ședințe ordinare
consecutive a Consiliului local iar în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) litera d) din Legea
nr. 393/2004 privind statutul aleșilor locali, mandatul de consilier local încetează de drept, înainte
de expirarea duratei normale a mandatului în cazul lipsei nemotivate de la mai mult de 3 ședințe
ordinare consecutive ale consiliului local, iar încetarea de drept a mandatului de consilier local se
constată de către consiliul local prin hotărâre la propunerea primarului sau a oricărui consilier,
drept pentru care trebuie ca consiliul local să procedeze în consecință.
Se hotărăște ca la viitoarea ședință a Consiliului local să fie pus pe ordinea de zi proiect de
hotărâre în acest sens.
Se dă citire ordinii de zi.
Având în vedere Avizul ANFP nr. 45389/2015 înregistrat la primărie sub nr.
3640/28.10.2015, doamna primar solicită suplimentarea ordinii de zi cu încă un punct și anume:
,,Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul de
specialitate al primarului comunei Beica de Jos, județul Mureș".
Se supune la vot suplimentarea ordinii de zi.
Unanimitate.
Se supune la vot întreaga ordine de zi.
Ordinea de zi este aprobată cu 8 voturi „pentru”.
La punctul nr.1 al Ordinei de zi, se află Proiect de hotărâre privind însușirea Rapoartelor de
evaluare nr. 11/2015, nr. 12/2015 și nr. 13/2015 întocmite de ing. Varodi Gheorghe expert
evaluator.
2

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 6 voturi „pentru”.
Se adoptă Hotărârea nr. 47/30.10.2015.
La punctul nr.2 al Ordinei de zi, se află Proiect de hotărâre privind privind însușirea
Raportului de evaluare nr. 14/2015 întocmit de ing. Varodi Gheorghe expert evaluator.
Se trece la discuții.
Domnul Gheorghe Alexandru: dacă acest imobil care se află în stare de degradare se va
demola se impune ca destinația materialelor recuperabile rezultate să fie dată prin hotărâre a
consiliului local și nu date la unii cetățeni.
Domnul Urs Marcel-Nicolae: domnu Gheorghe să dezbatem această problemă, d-voastră
bateți apropouri față de țigani și anume că au fost ajutați cu unele materiale.
În continuare are loc un schimb de replici între domnul Gheorghe, domnul Urs și domnul
Ilieș Victor.
Doamna primar: domnilor, am început demersuri pentru primirea unei mașini de pompieri
iar din materialele care se vor recupera se va construi un garaj pentru mașina de pompieri și
microbuzele școlare.
Nemaiexistând 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 8 voturi „pentru”.
Se adoptă Hotărârea nr. 48/30.10.2015.
La punctul nr.3 al Ordinei de zi, se află Proiect de hotărâre privind desemnarea
reprezentantului Consiliului Local al comunei Beica de Jos în Consiliul de Administrație al Școli
Gimnaziale Beica de Jos.
Domnul Oprea Crăciun îl propune ca reprezentant al consiliului local în consiliul de
administrație al școlii pe domnul Tropotei Emanoil.
Nemaiexistând alte propuneri se trece la vot.
Având în vedere lipsa avizului 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 8 voturi „pentru”.
Se adoptă Hotărârea nr. 49/30.10.2015.
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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 prezintă unele precizări
și clarificări cu privire la acest proiect de hotărâre.
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 8 voturi „pentru”.
Se adoptă Hotărârea nr. 50/30.10.2015.
La punctul nr.5 al Ordinei de zi, se află Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi
taxelor locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzile aplicabile începând cu anul 2016.
Se prezintă anexa la proiectul de hotărâre și se trece la discuții.
- cu privire la cota aplicabilă asupra valorii de impozitare a clădirii la persoanele fizice se
aprobă cota de 0,09% iar la clădirile nerezidențiale cota de 0,3 % așa cum a fost propus.
- cu privire la cota aplicabilă asupra valorii de impozitare a clădirii la persoanele juridice se
aprobă cota de 0,10% iar la clădirile nerezidențiale cota de 0,50 % așa cum a fost propus.
- cu privire la impozitul și taxa pe teren și impozitul pe mujloacele de transport se aprobă
propunerile făcute în proiectul de hotărâre.
- se hotărăște ca pentru plata cu anticipație a impozitului/taxei pe clădiri, teren și mijloacele
de transport bonificația care se acordă pentru anul 2016 să fie de 10%.
- cu privire la taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism, a autorizațiilor de construire
și a altor avize asemănătoare se aprobă propunerile făcute în proiectul de hotărâre.
- cu privire la taxa pentru eliberarea autorizațiilor pentru desfășurarea unor activități
economice în cazul activităților din grupele 561, 563, 932 atât pentru o suprafață de până la 500
mp. cât și pentru o suprafață mai mare de 500 mp. domnul Gheorghe Alexandru propune o cotă
de 400 lei/an și pentru desfășurarea activității de alimentație publică propune 500 lei/an iar domnul
Urs Marcel propune în cazul desfășurări unor activități economice în cazul activităților din grupele
561, 563, 932 atât pentru o suprafață de până la 500 mp. cât și pentru o suprafață mai mare de
500 mp. o cotă de 400 lei/an și pentru desfășurarea activității de alimentație publică propune 400
lei/an.
Se supun la vot ambele propuneri:
- propunerea domnului Gheorghe: 7 voturi pentru, 1 vot împotrivă
- propunerea domnului Urs: 1 vot pentru, 7 voturi împotrivă.
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- cu privire la taxa pentru desfacerea căsătoriei pe cale administrativă în fața ofițerului de
stare civilă: în urma discuțiilor purtate se propune o taxă de 700 lei. Se supune la vot: 7 voturi
pentru, 1 vot împotrivă.
- pentru restul taxelor se aprobă propunerile făcute în proiectul de hotărâre.
Având în vedere avizul favorabil al comisiei de specialitate a consiliului local se supune la
vot întreaga hotărâre.
Hotărârea în întregime se aprobă cu cu 8 voturi „pentru”.
Se adoptă Hotărârea nr. 51/30.10.2015.
La punctul nr.6 al Ordinei de zi, se află Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei
și a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Beica de Jos, județul
Mureș.
Neexistând obiecţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre se trece la vot.
Hotărârea în întregime se aprobă cu cu 8 voturi „pentru”.
Se adoptă Hotărârea nr. 52/30.10.2015.
La punctul nr.7 al Ordinei de zi, Diverse.
Se ia în discuție cererea doamnei Horvath Ema înregistrată sub nr. 3461/09.10.2015 prin
care solicită un ajutor pentru repararea casei și lemne pentru foc.
Domnul Gheorghe Alexandru: întradevăr acoperișul casei e făcut praf precum și întreaga
locuință.
În urma discuțiilor purtate se hotărăște ca copii solicitantei să fie învitați la viitoarea ședință
a consiliului local pentru a purta o discuție în această problemă.
Domnul Gheorghe Alexandru: domnilor am fost mandatat de unii cetățeni atât români și
maghiari cât și romi pentru a întreba când se va face inaugurarea sau darea în folosință a capelei.
Doamna primar: preconizăm că în data de 12 noiembrie ora 10,00.
Domnul Oprea Crăciun: doamnă primar, podul de la trecerea la Sînmihai de la Șerbeni este
slăbit și trebuie reparat, trebuie poște de stajar pentru podele.
Doamna primar: am stabilit să se marcheze niște stajar pentru a tăia poște pentru podele.
De asemenea se hotărăște ca la viitoarea ședință a consiliului local să fie invitați și lucrătorii
postului de poliție Beica de Jos pentru a fi discutate unele probleme cu care se confruntă cetățenii.
Domnul Aștilean Avram, domiciliat în Beica de Jos nr. 106, prin cererea nr.
3034/08.09.2015 a solicitat să ia parte la ședința de consiliu, iar prin adresa noastră nr.
3034/23.10.2015 i-am comunicat data și ora ședinței consiliului local.
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Domnul Aștilean Avram solicita sa i se dea cuvântul iar consiliul local aprobă.
Domnilor am două întrebări pentru fostul primar al comunei Beica, domnul Gheorghe
Alexandru:
1. În podul primăriei era o gordună (contrabas) care a dispărut, domnul Gheorghe când era
primar a băgat-o în Dacie într-o după amiază, poate să îi schimbe corzile că nu avea corzi?
Domnul Gheorghe: nu am nici o cunoștință, când am plecat din funcția de primar era în
pod.
2. În anul 2005 sa încheiat un contract vânzare lemn, din câte știu dosarul este clasat dar
eu în redeschid. S-a marcat cantitatea de 444 mc. lemn în valoare de 75.000 lei vechi/mc. în total
333.000.000 lei vechi. La data de 10.06.2005 sa achitat de către SC Fergus 30.000.000 lei avans.
În data de 24.05.2005 Ocolul Silvis Sovata a emis actul de punere în valoare a acestei cantități și
îl întreb pe domnul primar de atunci de ce nu a urmărit încasarea banilor ca ordonator principal de
credite? Vă spun că eu am luat legătura cu cineva pentru redeschiderea dosarului. Toți acei bani
care trebuiau să se încaseze erau pentru repararea acoperișului bisericii din localitățile Nadășa și
Căcuciu.
Doamna primar: în această speță sa făcut plângere penală și prin Ordonanța primprocurorului Parchetului de pe lângă Judecătoria Reghin din data de 05.06.2015 Dosar nr.
1362/P/2009 sa dispus clasarea cauzei față de numitul Gheorghe Alexandru-Vladimir.
Domnul Aștilean Avram: aștept o copie de pe procesul-verbal al ședinței.
Domnul Iacob Nicolae: doamnă primar ce facem cu câinii vagabonzi?
Doamna primar: din câte știu s-au pus cipuri la toți câinii din comună, am discutat cu
doamna primar de la Reghin pentru aprobarea hingherilor într-o zi pentru a face o acțiune în
Beica.
Domnul Urs Marcel: doamnă primar: ar trebui să aveți o mai mare autoritate, să fiți mai
exigentă cu funcționarii din primărie.
Doamna primar: munca funcționarilor din primărie se face de către ei și nu de către
altcineva și nu prin strigătele mele și prin ceartă.
Domnul Urs Marcel: domnilor ridic din nou problema mașinilor parcate pe timpul nopți cât și
ziua pe marginea drumului, ar trebui făcut ceva 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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