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 23 martie 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 23.03.2017, orele 10,00 la sediul
primăriei, cu următoarea,
ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre de hotărâre privind aprobarea retragerii unor unităţi administrativteritoriale din Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST MUREŞ”
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea înscrierii provizorie în C.F. a dreptului de
proprietate publică a comunei Beica de Jos asupra unui teren și construcție situate în intravilanul
comunei Beica de Jos, localitatea Beica de Jos, nr. 169, județul Mureş și completarea anexei la
Hotărârea Consiliului Local nr. 12/2001 privind adoptarea inventarului bunurilor din domeniul
public, actualizat
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2017
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea angajării de asistenţi personali pentru persoanele
cu handicap grav
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.
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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 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 actualizarea
indicatorilor și asigurarea cofinanțării de la bugetul local 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 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 aprobarea retragerii unor unităţi
administrativ-teritoriale din Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA INVEST 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. 17/23.03.2017.
La punctul nr.2 al Ordinei de zi, Proiect de hotărâre privind aprobarea înscrierii provizorie
în C.F. a dreptului de proprietate publică a comunei Beica de Jos asupra unui teren și construcție
situate în intravilanul comunei Beica de Jos, localitatea Beica de Jos, nr. 169, județul Mureş și
completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local 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. 18/23.03.2017.
La punctul nr.3 al Ordinei de zi, Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local pe
anul 2017.
Doamna contabilă care este prezentă la acest punct face lămuririle necesare privitoare la
acest punct de pe ordinea de zi.
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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. 19/23.03.2017.
La punctul nr.4 al Ordinei de zi, Proiect de hotărâre privind aprobarea angajării de asistenţi
personali pentru persoanele cu handicap grav.
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. 20/23.03.2017.
La punctul nr.5 al Ordinei de zi, Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor și
asigurarea cofinanțării de la bugetul local 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”.
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. 21/23.03.2017.
La punctul nr.6 al Ordinei de zi Diverse.
Consiliul local este informat despre încheierea actului adițional nr. 2 din 02.03.2017 la
contractul de concesiune nr. 31/02.12.2011 cu privire la rezilierea de drept a contractului de
concesiune și radierea notării din cartea funciară deoarece obiectul contractului de concesiune nu
a fost realizat în termen de 36 luni de la semnarea contractului.
Domnul consilier Kiss Iosif ridică problema căinilor vagabonzi.
Domnul viceprimar și domnul secretar: se va purta o discuție cu o firmă specializată în
domeniu în vederea încheierii unui contract 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,

Tropotei Emanoil

Pop Silvestru-Vasile
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