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ROMÂNIA
JUDEŢUL  MUREŞ

COMUNA BEICA DE JOS
-CONSILIUL LOCAL-

BEICA DE JOS, str. Principală nr.215
E-mail: beica@cjmures.ro, Tel./ Fax. 0265-719612

         

                                                     

PROCES – VERBAL

         Încheiat astăzi 09 ianuarie 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 09.01.2017, orele 12,00 la sediul 

primăriei, cu următoarea,

ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind acoperirea definitivă a deficitului bugetar al secțiunii de 

dezvoltare pe anul 2016

2. Proiect de hotărâre privind acoperirea definitivă a deficitului bugetar al secțiunii de 

funcționare pe anul 2016

3. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetului local în anul 2017

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii pentru aparatul 

de specialitate al primarului comunei Beica de Jos, judeţul 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 

11 consilieri.

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 adoptarea 
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propunerii de acordare a calificativului pentru performanțele profesionale individuale ale 

secretarului comunei Beica de Jos pentru perioada 01.01.2016 - 31.12.2016.

Se supune la vot suplimentarea ordinii de zi. Unanimitate.

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 acoperirea definitivă a deficitului 

bugetar al secțiunii de dezvoltare pe anul 2016.

Se trece la discuții.

Doamna Cerăceanu Gyongyi, contabila primăriei prezintă detaliat consiliului local aspectele 

financiar-contabile privitoare la acest punct de pe ordinea de zi.

Având în vedere avizele favorabile ale 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. 1/09.01.2017.

La punctul nr.2 al Ordinei de zi, Proiect de hotărâre privind acoperirea definitivă a deficitului 

bugetar al secțiunii de funcționare pe anul 2016.

Se trece la discuții.

Doamna Cerăceanu Gyongyi, contabila primăriei prezintă detaliat consiliului local aspectele 

financiar-contabile privitoare la acest punct de pe ordinea de zi. 

Având în vedere avizele favorabile ale 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. 2/09.01.2017.

La punctul nr.3 al Ordinei de zi, Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetului 

local în anul 2017.

Se trece la discuții.

Doamna Cerăceanu Gyongyi, contabila primăriei prezintă detaliat consiliului local aspectele 

financiar-contabile privitoare la acest punct de pe ordinea de zi. 

Având în vedere avizele favorabile ale 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”.
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Se adoptă Hotărârea nr. 3/09.01.2017.

La punctul nr.4 al Ordinei de zi, Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a 

statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Beica de Jos, judeţul 

Mureş.

Având în vedere avizele favorabile ale 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. 4/09.01.2017.

La punctul nr.5 al Ordinei de zi, Proiect de hotărâre privind adoptarea propunerii de 

acordare a calificativului pentru performanțele profesionale individuale ale secretarului comunei 

Beica de Jos pentru perioada 01.01.2016 - 31.12.2016.

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. 5/09.01.2017.

La punctul nr.6 al Ordinei de zi, Diverse.

Domnul Grama Paul Violin prin cererea înregistrată sub nr. 3895/27.12.2016 informează 

consiliul local despre faptul că în data de 25.12.2016 din cauza carosabilului acoperit cu gheață a 

derapat și a întrat în șanț avariind mașina proprietate personală.

În urma discuțiilor purtate, Consiliul local nu se poate pronunța cu privire la această cerere 

deoarece lipsește procesului verbal de la poliție cu cauza accidentului, din cerere nu a putut 

identificat ce anume solicită prin această cerere și nici nu poate acorda despăgubiri solicitantului 

din cauza lipsei de fonduri.

Se ia în discuție Nota de fundamentare privind stabilirea prețurilor pentru serviciile publice 

de salubrizare prestate de SC F&G ECO SRL în comuna Beica de Jos înregistrată sub nr. 

3828/19.12.2016.

În urma discuțiilor purtate consiliul local nu se pronunță cu privire la această notă de 

fundamentare deoarece există un contract în derulare până în luna mai 2017.

Domnul Sava Zaharie ridică problema lipsei lemnului de foc cu care se confruntă cetățenii.

Doamna primar: domnilor consilieri, am discutat cu șeful Ocolului Silvic Reghin care a 

precizat că cetățenii proprietari și deținători de pădure sau terenuri împădurite trebuie să încheie 

un contract cu Ocolul Silvic pentru a putea să îi marce lemne de foc. 
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Fiind epuizate toate punctele de pe ordinea de zi, Preşedintele de şedinţă mulţumeşte 

pentru prezenţă şi declară şedinţa închisă.

                  

Preşedinte de şedinţă,                                                              Secretar,

                            Sava Zaharie                                                  Pop Silvestru-Vasile


