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PROCES – VERBAL
Încheiat astăzi 28 februarie 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 28.02.2017, orele 12,00 la sediul
primăriei, cu următoarea,
ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de interes local
pentru repartizarea orelor de muncă, privind beneficiarii venitului minim garantat
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor cu obiecte de inventar propuse pentru
casare
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului pe anul 2016
4.Proiect de hotărâre privind structura rețelei școlare pentru anul 2017 - 2018 de pe raza
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”.
Se dă citire ordinii de zi și se supune la vot
Ordinea de zi este aprobată cu 11 voturi „pentru”.
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La punctul nr.1 al Ordinei de zi, Proiect de hotărâre privind privind aprobarea planului de
acţiuni sau lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă, privind beneficiarii
venitului minim garantat.
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. 11/28.02.2017.
La punctul nr.2 al Ordinei de zi, Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor cu obiecte de
inventar propuse pentru casare.
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. 12/28.02.2017.
La punctul nr.3 al Ordinei de zi, Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului 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. 13/28.02.2017.
La punctul nr.4 al Ordinei de zi, Proiect de hotărâre privind structura rețelei școlare pentru
anul 2017 - 2018 de pe raza 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. 14/28.02.2017.
La punctul nr.5 al Ordinei de zi, Diverse.
Domnul Urs Marcel ridică problema suplimentării coșurilor de gunoi în zona unde locuiește
comunitatea de romi și în zona magazinelor iar pentru cei ce circulă cu atelaje să se pună pentru
cai saci pentru fecale.
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Domnul Kiss Iosif ridică problema curățirii cimitirelor iar această acțiune să se facă cu
beneficiarii de ajutor social.
Domnul Urs Marcel propune ca în localitatea Beica de Jos, o lună să coordoneze
beneficiarii de ajutor social care trebuie să presteze munci și să demonstreze el cum trebuie
făcută curățenie.
Domnul Kiss Iosif solicită luarea unor măsuri pentru ca medicul veterinar să nu mai adune
cetățenii deținători de cabaline cu anumalele în zona remizei PSI în ziua când trebuie făcută
vaccinarea acestor cabaline, ar trebui să își amenajeze un spațiu al lui pentru că este privat iar în
urma acestor acțiuni rămâne o mizerie de nedescris.
Domnul Urs Marcel atenționează în privința executantului proiectului de apă-canalizare și
anume că în unele porțiuni lucrarea nu a fost terminată iar executantul s-a apucat de lucru în altă
zonă din localitate, lucrările de amplasare a căminelor de canalizare este defectuoasă, adică
pământul nu este tasat (compactat) iar la unele cămine nu este suficient pământ și terenul unde sa
lucrat nu este adus la situația inițială înainte de începerea lucrărilor.
Doamna primar: lucrarea nu este finalizată, nu s-a făcut recepția iar la ședința următoare
vom chema dirigintele de șantier. În zona unde sa turnat asfalt s-a făcut și proba video a rețelei de
canalizare.
Domnul Haba Zaharie: la Nadășa în zona bisericii vine apa în drum și trebuie luate măsuri,
de asemenea pe 6 stâlpi trebuie schimbate becurile pentru iluminatul stradal și este nevoie de 4
troci pe pășune pentru apă la animale.
Domnul Moldovan Ioan solicită un polițist local la Beica de Sus pentru a verifica dacă sunt
gunoaie aruncate pe domeniul public.
De asemenea se ridică problema prezenței polițiștilor locali la următoarea ședință și
prezentarea unui raport de activitate.
Domnul Sava Zaharie ridică din nou problema marcării lemnelor de foc pentru populație.
Doamna primar: noi nu putem face nimic, legea nu ne dă voie, cetățenii trebuie să facă
dovada proprietății și să solicite Ocolului Silvic marcarea de lemne.
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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