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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 28 iulie 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 28.07.2017, 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 aprobarea angajării doamnei Străuț Mariana-Lucreția ca 

asistent personal al persoanei cu handicap grav Crișan Dumitru 

3. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și 

personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale ,,Administrație" angajați în cadrul primăriei 

comunei Beica de Jos 

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

5. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului de vânzare către populație a masei 

lemnoase rezultată din partizile nr. 6191, nr. 6103, nr. 6232 și nr. 6231 din pădurea Mociar

6. 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 alegerea președintelui de 

ședință.

Domnii consilieri Moldovan Ioan și Crișan Ioan îl propun ca președinte de ședință pe 

domnul Neagu Vasile-Ioan.

Nemaifiind alte propuneri se supune la vot propunerea făcută.

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. 36/28.07.2017.

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

Străuț Mariana-Lucreția ca asistent personal al persoanei cu handicap grav Crișan Dumitru.

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. 37/28.07.2017.

La punctul nr.3 al Ordinei de zi, Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază 

pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale ,,Administrație" 

angajați în cadrul primăriei comunei Beica de Jos.

Se trece la discuții:

Doamna contabil a primăriei și domnul secretar prezintă consilieriilor locali coeficienții 

propuși și fac lămuriri porivitoare la acest aspect.

Cu privire la cuantumul indemnizației consilierilor locali se propune 10% din indemnizația 

primarului pentru numărul maxim de ședințe. 

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”, domnul Iacob Nicolae nu votează.

Se adoptă Hotărârea nr. 38/28.07.2017.

La punctul nr.4 al Ordinei de zi, Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe 

anul 2017.

Doamna contabil a primăriei face lămuririle necesare vizavi de acest proiect de hotărâre.

Neexistând obiecţii cu privire la expunerea de motive şi proiectul de hotărâre se trece la vot.

Hotărârea se aprobă cu 11 voturi „pentru”.
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Se adoptă Hotărârea nr. 39/28.07.2017.

La punctul nr.5 al Ordinei de zi, Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului de vânzare 

către populație a masei lemnoase rezultată din partizile nr. 6191, nr. 6103, nr. 6232 și nr. 6231 din 

pădurea Mociar.

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. 40/28.07.2017.

La punctul nr.6 al Ordinei de zi, Diverse.

Se pune în discuție adresa Școlii gimnaziale Beica de Jos nr. 298/06.07.2017 prin care 

solicită a se face demersurile necesare în vederea acordării voucherelor de vacanță pentru 

salariații școlii.

În urma discuțiilor purtate și a consultării doamnei contabil, consiliul local constată că nu 

sunt cuprinși bani în buget pentru acordarea acestor vouchere iar la nivelul școlii nu există 

performanță vizavii de participarea unor elevi la concursuri sau olimpiade școlare și sunt rețineri în 

privința acordării acestor vouchere.

Domnul Urs Marcel: ce se întâmplă cu apa?

Doamna primar a fost la București și se așteaptă unda verde vizavi de modificarea 

proiectului, modificare care este în comisia tehnică.

Doamna primar care a venit și participă la ședință: domnilor în data de 19.07.2017 am 

primit o adresă de la MDRAP prin care ne anunță că prin PNDL 2017-2020 s-a aprobat proiectul 

de construire a unui dispensar medical în Beica de Jos în valoare de 942290 lei și asfaltare străzi 

și drumuri comunale DC 10 și DC 14 în valoare de 7107642 lei.

Domnul Urs Marcel: doresc să ridic o problemă, și anume pe partea stângă a drumului DC 

11 se lasă drumul.

Primar: se vor ridica capacele de la gurile de canal și se repară asfaltul în acele locuri.

Domnul Neagu Vasile-Ioan: s-au pus indicatoare de circulație pe DC 11 și trebuie tăiate 

crengile de la unii copaci de pe margine pentru a putea fi mai bine vizibile.

Doamna Moldovan Olivia din localitatea Beica de Sus, prin cererea nr. 2457/12.07.2017 

solicită un ajutor constând în niște saci cu ciment pentru că i-a crăpat casa din cauza utilajelor 

când s-a lucrat la asfaltarea drumului DC 11.

În continuare au loc discuții contradictorii vizavii de această solicitare în sensul că pe viitor 

toți locuitorii de pe lângă DC 11 pot veni să solicite ajutoare.
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În urma discuțiilor purtate se propune ca o comisie din cadrul primăriei să se deplaseze la 

fața locului pentru a evalua situația, iar în urma constatărilor se va lua o decizie în ședințele 

următoare.

Domnul Tropotei Emanoil: ridic din nou problema raparării podului din Sînmihai.

Primar: urmează să se repare.

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


