
1

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 23 octombrie 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 23.10.2017, orele 10,00 la sediul 

primăriei, cu următoarea,

ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2017

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de cooperare pentru aplicarea 

Proiectului de interes public ,,Operativitate în intervenție pentru siguranța comunității"

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare pentru 

obiectivul de investiție CONSTRUIRE DISPENSAR MEDICAL UMAN - BEICA DE JOS

4. 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, lipsind domnul consilier Crișan Ioan care este bolnav .

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”.

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 trei puncte și anume:

- Proiect de hotărâre privind certificarea regimului juridic al investiţiei „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”;
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- Proiect de hotărâre privind certificarea regimului juridic al investiţiei ,,CONSTRUIRE 

DISPENSAR MEDICAL UMAN - BEICA DE JOS";

- Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general, a indicatorilor tehnico-economici 

precum și de asigurare a finanțării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile care nu se 

finanțează prin PNDL pentru obiectivul de investiții „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” cuprins la finanțare în cadrul Programului Național 

de Dezvoltare Locală 2017 - 2020;

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 10 voturi „pentru”.

La punctul nr.1 Ordinei de zi, Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 

2017.

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. 43/23.10.2017.

La punctul nr.2 al Ordinei de zi, Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de 

cooperare pentru aplicarea Proiectului de interes public ,,Operativitate în intervenție pentru 

siguranța comunității".

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. 44/23.10.2017.

La punctul nr.3 al Ordinei de zi, Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și a 

temei de proiectare pentru obiectivul de investiție CONSTRUIRE DISPENSAR MEDICAL UMAN -

BEICA DE JOS.

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. 45/23.10.2017.

La punctul nr.4 al Ordinei de zi, Proiect de hotărâre privind certificarea regimului juridic al 

investiţiei „Asfaltare străzi de interes public în Beica de Jos, Nadășa, Beica de Sus, Șerbeni și 
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drumuri comunale DC 14 Beica de Jos - Habic, DC 10 Căcuciu - Sînmihai de Pădure, județul 

Mureș”.

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. 46/23.10.2017.

La punctul nr.5 al Ordinei de zi, Proiect de hotărâre privind certificarea regimului juridic al 

investiţiei ,,CONSTRUIRE DISPENSAR MEDICAL UMAN - BEICA DE JOS".

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. 47/23.10.2017.

La punctul nr.6 al Ordinei de zi, Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general, a

indicatorilor tehnico-economici precum și de asigurare a finanțării de la bugetul local a cheltuielilor 

neeligibile care nu se finanțează prin PNDL pentru obiectivul de investiții „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” cuprins la finanțare în cadrul 

Programului Național de Dezvoltare Locală 2017 - 2020

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. 48/23.10.2017.

La punctul nr.7 al Ordinei de zi, Diverse.

Se prezintă consilierilor locali o informare privind activitățile desfășurate de către Lucrătorii 

Postului de Poliție Beica de Jos, în semestrul I 2017, informare înregistrată sub nr. 

3520/06.10.2017.

Doamna Pușcaș Georgiana Daiana, domiciliată în localitatea Nadășa, nr. 53, prin cererea 

înregistrată sub nr. 3271/18.09.2017 solicită un sprijin financiar pentru a putea scoate un CD cu 

muzică populară.

În principiu consiliul local este de acord cu acordarea unui astfel de sprijin financiar pentru a 

sprijinii această tânără care duce mai departe folclorul și tradițiile comunei Beica de Jos. 

Domnul consilier Haba Zaharia solcită montarea unei table pe căminul cultural din 

localitatea Nadășa deoarece aceasta lipsește și cei din alte localități nu știu că în acea clădire 

funcționează un cămin cultural. De asemenea solicită luarea de măsuri pentru a nu mai staționa 
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căruțe în fața magazinului din localitatea Nadășa iar domnul Pușcaș Ilie să nu mai pască vaca pe 

terenul de fotbal. Mai solicită tăierea brazilor din fața căminului și școlii din Nadășa deoarece în 

caz de furtună se pot rupe și pune în pericol clădiri, cetățeni și copii.

Domnul Kiss Iosif ridică problema necesității reparării podului din centrul localității Beica de 

Jos deoarece prezintă pericol de accidente precum și a reparării gardului de la postul de poliție.

Doamna primar: am făcut numeroase memorii și adrese la Consiliul Județean pentru 

repararea acestui pod pentru că se află în proprietatea județului. De asemenea doamna primar 

informează consiliul local despre faptul că a vorbit la Ocolul Silvic Reghin pentru a se marca niște 

lemne pe pășunea Medveș. 

Domnul Neagu Vasile-Ioan aduce în discuție necesitatea reparării acoperișului școlii din 

Șerbeni.

Doamna primar: vom lua măsuri pentru reparare, dar să vedem de ce sumă este nevoie. 

Fiind epuizate toate punctele de pe ordinea de zi, Preşedintele de şedinţă mulţumeşte 

pentru prezenţă şi declară şedinţa închisă.

Preşedinte de şedinţă,                                                             Secretar,

                        Neagu Vasile-Ioan                                                    Pop Silvestru-Vasile


