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PROCES – VERBAL
Încheiat astăzi 30 ianuarie 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 30.01.2017, orele 12,00 la
sediul primăriei, cu următoarea,
ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință
2. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 36/14.12.2016
privind stabilirea impozitelor și taxelor locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzile
aplicabile începând cu anul 2017
3. 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”.
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 tehnico-economici precum și de asigurare a finanțării de la bugetul local pentru
categoriile de cheltuieli, care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL ai proiectului de
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investiție ,,MODERNIZAREA DRUMULUI COMUNAL DC 11 DIN COMUNA BEICA DE JOS,
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 alegerea președintelui de
ședință.
Se trece la discuții.
Domnul consilier Iacob Nicolae propune pe domnul Tropotei Emanoil pentru a conduce
ședințele consiliului local pentru următoarele trei luni.
Domnul consilier Crișan Ioan îl propune pe domnul consilier Moldovan Ioan.
Nemaifiind alte propuneri se trece la vot.
Se supune la vot propunerea domnului Iacob Nicolae pentru ca domnul domnul Tropotei
Emanoil să conducă ședințele consiliului local pentru următoarele trei luni.
Propunerea se aprobă cu 9 voturi „pentru” și 2 voturi ,,împotrivă".
Se supune la vot propunerea domnului Crișan Ioan pentru ca domnul domnul Moldovan
Ioan să conducă ședințele consiliului local pentru următoarele trei luni - 2 voturi „pentru” și 9 voturi
,,împotrivă".
Se adoptă Hotărârea nr. 6/30.01.2017.
La punctul nr.2 al Ordinei de zi, Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului
Local nr. 36/14.12.2016 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale și alte taxe asimilate
acestora, precum și amenzile aplicabile începând cu anul 2017.
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. 7/30.01.2017.
La punctul nr.3 al Ordinei de zi, Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor
tehnico-economici precum și de asigurare a finanțării de la bugetul local pentru categoriile de
cheltuieli, care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL ai proiectului de investiție
,,MODERNIZAREA DRUMULUI COMUNAL DC 11 DIN COMUNA BEICA DE JOS, JUDEȚUL
MUREȘ".
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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. 8/30.01.2017.
La punctul nr.4 al Ordinei de zi, Diverse.
Domnul preot Pașcanu Daniel prin cererea și documentația (Deviz) înregistrată sub nr.
269/26.01.2017 solicită sprijin financiar pentru lucrările de renovare a Bisericii Ortodoxe din
localitatea Căcuciu precum și a casei parohiale din localitatea Șerbeni.
Doamna primar informează consiliul local că în anul 2017 vom avea cofinanțări la proiectele
în derulare și anume apă-canal, DC 11 și căminul Șerbeni.
În urma discuțiilor purtate, Consiliul local nu se poate pronunța cu privire la această cerere
deoarece nu este adoptat bugetul local pentru anul 2017.
Domnul Moldovan Ioan ridică problema pădurii comunale din Mociar și solicită constituirea
unei comisii care să facă un control cu privire la modul cum pădurarii au făcut paza și dacă sunt
tăieri ilegale și au rezultat cioate.
În urma discuțiilor purtate, toată lumea este de acord cu această propunere.
Doamna primar: la următoarea ședință propun să invităm și pădurarii la ședință.
Domnul Iacob Nicolae: sa discutat la o ședință anterioară ca poliția locală și cei de la postul
de poliție Beica de Jos să vină să prezinte un raport de activitate.
Domnul secretar: au fost informați, știu că există făcut un asemenea raport și îi vom invita la
următoarea ședință să îl prezinte.
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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