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PROCES – VERBAL
Încheiat astăzi 10 februarie 2017 cu ocazia şedinţei extraordinare 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 extraordinară pentru data de 10.02.2017, orele 12,00 la
sediul primăriei, cu următoarea,
ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici precum și de
asigurare a cofinanțării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli neprevăzute a proiectului
de investiție „Asfaltare străzi de interes public în Beica de Jos, Nadășa, Beica de Sus, Șerbeni și
drumuri comunale DC 14 Beica de Jos - Habic, DC 10 Căcuciu - Sînmihai de Pădure, județul
Mureș”
2. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcți pentru aparatul de specialitate al
primarului comunei Beica de Jos, judeţul Mureş
3. 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 consilieri, fiind absent domnul consilier Fabian Laszlo.
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 10 voturi „pentru”.
Se dă citire la ordinea de zi și se supune la vot
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Ordinea de zi este aprobată cu 10 voturi „pentru”.
La punctul nr.1 al Ordinei de zi, Proiect de hotărâre privind privind actualizarea indicatorilor
tehnico-economici precum și de asigurare a cofinanțării de la bugetul local pentru categoriile de
cheltuieli neprevăzute a proiectului de investiție „Asfaltare străzi de interes public în Beica de Jos,
Nadășa, Beica de Sus, Șerbeni și drumuri comunale DC 14 Beica de Jos - Habic, DC 10 Căcuciu Sînmihai de Pădure, județul Mureș”.
Se trece la discuții.
Domnul consilier Iacob Nicolae: vin cu următoarea întrebare, de ce nu sunt cuprinse în
proiect și străzile din Căcuciu?
Domnul secretar: știu că a mai fost o discuție pe tema aceasta, dar eu nu cunosc detaliile,
doamna primar vă va lămuri în această privință.
Nemaifiind alte discuții și neexistând obiecţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul
de hotărâre se trece la vot.
Hotărârea se aprobă cu 10 voturi „pentru”.
Se adoptă Hotărârea nr. 9/10.02.2017.
La punctul nr.2 al Ordinei de zi, Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcți
pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Beica de Jos, judeţul Mureş.
Neexistând obiecţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre se trece la vot.
Hotărârea se aprobă cu 10 voturi „pentru”.
Se adoptă Hotărârea nr. 10/10.02.2017.
La punctul nr.3 al Ordinei de zi, Diverse.
Domnul Urs Marcel-Nicolae ridică problema lemnelor de foc pentru populație.
Domnul Kis Iosif: știți că trebuie firmă care să exploateze, eu am vorbit în principiu cu niște
persoane care se ocupă cu exploatații, unul a spus că lemnele sunt subțiri, iar altul a spus că îi
este frică că se vor fura că avem în comună romi. Mai este un al treilea cu care încă nu am vorbit.
Domnul Iacob Nocolae: aș dori din nou să ridic problema poliției locale.
Domnul secretar: au fost informați, nu pot momentan să vină la ședință pentru că unul este
în concediu medical iar ceilalți doi fac doar schimbul 2 și 3, știți evenimentele care au avut loc
vizavi de domnul Drăgoi Ioan, iar acum ne informăm vizavi de acele evenimente.
Domnul Crișan Ioan: ar trebui pusă niște piatră pe drumul de la Sînmihai.
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Domnul Moldovan Ioan: pe strada care duce la Ciurar Trandafir ar trebui pusă niște piatră,
locuiesc acolo vreo 80 persoane și este noroi mare pe acea stradă.
Fiind epuizate toate punctele de pe ordinea de zi, Preşedintele de şedinţă mulţumeşte
pentru prezenţă şi declară şedinţa închisă.

Preşedinte de şedinţă,

Secretar,

Tropotei Emanoil

Pop Silvestru-Vasile
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