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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 11 octombrie 2016 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 11.10..2016, 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 rectificarea bugetului local pe anul 2016

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ordine și siguranță publică al comunei 

Beica de Jos, județul Mureș

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru 

aparatul propriu al primarului comunei Beica de Jos pentru anul 2017

5. Proiect de hotărâre privind promovarea aplicării strategiilor de management de proiect la 

nivelul Consiliului Local Beica de Jos

6. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la H.C.L nr. 12/2001 privind adoptarea 

inventarului bunurilor din domeniul public, actualizat

7. 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”.
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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 alegerea președintelui de 

ședință.  

Se trece la discuții.

Domnul consilier Iacob Nicolae propune ca președinte de ședință pe domnul Sava Zaharie.

Domnul Sava Zaharie îl propune ca președinte de ședință pe domnul Urs Marcel-Nicolae.

Domnul Urs Marcel-Nicolae îl propune ca președinte de ședință pe domnul Kiss Iosif.

Nemaifiind alte propuneri, 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 votarea propunerilor făcute.

Se supune la vot propunerea domnului Iacob Nicolae pentru ca domnul Sava Zaharie să fie 

președinte de ședință. Această propunere are 10 voturi pentru și unu împotrivă.

Se supune la vot propunerea domnului Sava Zaharie pentru ca domnul Urs Marcel-Nicolae 

să fie președinte de ședință. Această propunere are unu voturi pentru și 10 împotrivă.

Se supune la vot propunerea domnului Urs Marcel-Nicolae pentru ca domnul Koss Iosif să 

fie președinte de ședință. Această propunere are 11 voturi împotrivă.

Se adoptă Hotărârea nr. 26/11.10.2016.

La punctul nr.2 al Ordinei de zi, Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe 

anul 2016.

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. 27/11.10.2016.

La punctul nr.3 al Ordinei de zi, Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ordine și 

siguranță publică al comunei Beica de Jos, județul Mureș.

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. 28/11.10.2016.
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La punctul nr.4 al Ordinei de zi, Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a 

funcţiilor publice pentru aparatul propriu al primarului comunei Beica de Jos pentru anul 2017.

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. 29/11.10.2016.

La punctul nr.5 al Ordinei de zi, Proiect de hotărâre privind promovarea aplicării strategiilor 

de management de proiect la nivelul Consiliului Local Beica de Jos.

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. 30/11.10.2016.

La punctul nr.6 al Ordinei de zi, Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la H.C.L nr. 

12/2001 privind adoptarea inventarului bunurilor din domeniul public, actualizat.

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. 31/11.10.2016.

La punctul nr.4 al Ordinei de zi, Diverse.

Se ia în discuție cererea doamnei Horvat Ema, domiciliată în localitatea Beica de Jos

înregistrată la noi sub nr. 2919/26.09.2016 prin care solicită a fi ajutată cu niște materiale de 

construcții rezultate din demolări, respectiv țiglă, căpriori și leațuri.

Cu privire la această cerere au loc discuții contradictorii vizavi de acordarea acestui ajutor, 

deoarece există riscul ca fiul acesteia să vândă materialul.

Domnul viceprimar: domnilor eu aș propune ca materialul rezultat din demolarea 

construcției din parc să se vândă iar în acest sens să se stabilească un preț pentru materialul 

rezultat din aceste demolări iar la viitoarea ședință să fie pus pe ordinea de zi un proiect de 

hotărâre în acest sens.

Consilierii sunt de acord cu această propunere.

În continuare au din nou loc discuții cu privire la cererea doamnei Horvat Ema iar până la 

urmă se hotărăște acordarea unui ajutor din materiale rezultate din demolări, respectiv 120 țigle, 4 
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căpriori și 20 ml. leațuri dar cu condiția să se ia legătura cu băiatul petentei și materialul să i se 

dea doar în momentul când se va repara locuința acesteia și nu înainte. Domnul consilier 

Moldovan Ioan se angajează să ia legătura cu fiul acesteia în acest sens.

Domnul consilier Kiss Iosif: domnilor consilieri, am acordat acest ajutor acestei bătrâne, dar 

să se termine cu aceste ajutoare.

Domnul consilier Urs Marcel-Nicolae: domnilor consilieri, trebuie reparat acoperișul școlii 

din Șerbeni, am și poze..

O parte din țigla rezultată din demolări să se ducă la Șerbeni pentru repararea acoperișului 

școlii, iar în acest sens să se ia legătura cu omul de serviciu de la școală.

Domnul Kis Iosif: domnilor, trebuie reparat acoperișul și sistemul de scurgere a apei de pe 

acoperiș (ciotârnele) la școala mică din Beica.

Domnul consilier Iacob Nicolae: aceeași problemă cu scurgerile este și la dispensarul din 

Căcuciu. Ar trebui curățate scurgerile și pusă niște scândură șă nu mai poată intra ciorile în podul 

dispensarului. De asemenea unde este curba din Căcuciu ar trebui pusă o bară de protecție și 

niște piatră să nu se rupă drumul.

Domnul Iacob Nicolae: domnilor mai este rămasă niște țiglă veche de la repararea 

acoperișului de la căminul din Căcuciu care poate fi folosită unde este nevoie. De asemenea ridic 

problema pășunatului, este plin hotarul de vaci și oi și cetățenii încă nu au cules recolta în 

totalitate, sunt locuri necosite încă și ciobanii le pășunează.

Domnul consilier Sava Zaharie: eu ridic problema furtului de lemn de foc din Nadășa, s-a 

făcut sesizare la poliție și tot nu s-a făcut nimic. În special duminica se fură. De asemenea să se 

anunțe ocolul silvic să vină să marcheze lemne pentru populație.

Domnul Kiss Iosif: în fața postului de poliție ar trebui pusă niște piatră și nisip și nivelată 

acea porțiune că arată prost.

       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


	

