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 04 APRILIE 2013 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 04.04.2013, orele 13,00 la sediul
primăriei, cu următoarea,
ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului general pe anul 2013
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a
Serviciului Public de Salubrizare din judeţul Mureş
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
10, lipsând motivat domnul consilier Bembe Nicolae. La şedinţă participă şi domnul Cocean Ioan,
ales delegat sătesc al localităţii Nadăşa.
În consecinţă şedinţa este legal constituită.
Domnul Pop Silvestru-Vasile, secreterul 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”.
Se dă citire ordinei de zi şi se supune la vot.
Ordinea de zi este aprobată cu 10 voturi „pentru”.
La punctul nr.1 al Ordinei de zi, se află proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului
general pe anul 2013.
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Se trece la discuţii.
Doamna contabil Cerăceanu Gyongyi prezintă consiliului local detaliat proiectul de buget.
Domnul consilier Iacob Nicolae: aș avea o întrebare și anume ce se întîmplă de rămân așa
debite mari restante la plata impozitelor și taxelor locale.
Doamna contabil: cea mai mare parte din debitele restante provin din amenzi iar marea
majoritate din diferență o dețin cetățenii de etnie rromă care nu pot fi executați silit deoarece nu
dețin bunuri care pot fi executate.
Domnul consilier Gheorghe Alexandru: domnilor pentru anul 2013 ar trebui avut în vedere și
pietruirea străzilor, a drumurilor care duc în câmp și asfaltarea drumului comunal DC 11.
Doamna primar: în anul 2013 nu cred că se va putea asfalta DC 11 dar în anul 2014 avem
mari speranțe că acest lucru se va realiza.
Domnul consilier Borda Vasile: doamnă primar și domnilor consilieri sper că în acest an se
va rezolva și problema cursului de apă din Beica de Sus.
Domnul viceprimar: am identificat cum vom rezolva această problemă și se va rezolva cât
mai curând.
Nemaifiind alte probleme se trece la vot.
Hotărârea în întregime se aprobă cu cu 10 voturi „pentru”.
Se adoptă Hotărârea nr. 17/04.04.2013.
La punctul nr.2 al Ordinei de zi, se dă citire expunerii de motive şi proiectului de hotărâre
privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a Serviciului Public de Salubrizare
din judeţul Mureş.
Nefiind obiecţii cu privire la conţinutul expunerii de motive şi proiectului de hotărîre, se trece
la vot.
Hotărârea în întregime se aprobă cu cu 10 voturi „pentru”.
Se adoptă Hotărârea nr. 18/04.04.2013.
La punctul nr.3 al Ordinei de zi, Diverse.
La acest punct participă și reprezentanţii firmelor de pază S.C. GONDOR SECURITY şi
S.C. LEX GUARD SECURITY S.R.L. care au depus oferte pentru prestarea serviciului de pază.
Se dă cuvântul reprezentantului S.C. LEX GUARD SECURITY S.R.L. pentru a prezenta
oferta depusă și anume: o maşină Logan nouă cu 3 agenţi - Drăgoi, Hunyadi și încă o persoană.
Mașina va rămâne peste zi la primărie și va putea fi folosită.
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Patrularea pedestră se va face pe două zone cu câte un agent iar patrula auto va avea 3
trasee și în patrulare va muta agenții de la o zonă la alta.
De 2-3 ori pe săptămână se va acționa și pentru combaterea furtului de material lemnos.
Agenții vor fi dotați supă STAS.
Prețul: 5850 lei/lună + TVA.
Se dă cuvântul reprezentantului S.C. GONDOR SECURITY pentru a prezenta oferta
depusă și anume: 3 agenți, o mașină Logan și trei ronduri de patrulare.
Agenții de pază vor fi angajați de pe raza comunei.
Rondurile se vor face prin consultare cu poliția și se vor identifica zonele de risc, totul se va
adapta în funcție de necesități.
Ca punct forte, participarea activă la toate evenimentele de pe raza comunei.
Mașina în timpul zilei va rămâne la primărie și va putea fi folosită.
Vor prezenta rapoarte lunare de activitate.
Agenții din patrula pedestră vor avea montate cipuitoare să poată fi verificați.
Serviciu de monitorizare rapidă la orice intervenție. Particularitățile vor fi prevăzute în planul
de pază.
Dotarea celui de pe mașină va fi pentru intervenție iar patrula pedestră dotare specifică
pazei.
Programul de patrulare va fi unul de rutină.
Dacă vor încheia contracte și cu persoane private de pe raza comunei, prețul pentru
primărie va scădea.
Vor acorda sprijin pentru colectarea taxelor și vor alege din comună o persoană care le va
furniza informații.
Prețul: 5449 lei/lună + TVA.
După prezentare reprezentanții celor două firme sunt rugați să aștepte afară până când se
va lua o hotărâre.
La ieșire reprezentantul S.C. LEX GUARD SECURITY S.R.L spune că prețul se mai poate
negocia.
Urmare a prezentărilor făcute, a ofertelor depuse și a discuțiilor purtate consiliul local în
prima fază tinde să accepte oferta depusă de cei de la S.C. GONDOR SECURITY.
Se vine cu ideea de a solicita referințe și de la alte comune păzite de către cei de la S.C.
GONDOR SECURITY ce se găsesc în oferta-prezentare generală-pază rurală a acestora.
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Doamna primar contactează telefonic pe primarul comunei Ibănești pentru a solicita
referințe însă domnul primar informează pe doamna primar că au reziliat de mult contractul cu
această firmă.
Doamna primar contactează telefonic pe primarul comunei Suseni pentru a solicita referințe
însă domnul primar informează pe doamna primar că au reziliat de aproximativ un an contractul cu
această firmă.
Doamnul consilier Borda Vasile contactează telefonic pe primarul comunei Răstolița pentru
a solicita referințe însă domnul primar informează pe domnul consilier că au reziliat de aproximativ
doi ani contractul cu această firmă.
Ca urmare consiliul local văzînd că prin oferta-prezentare generală-pază rurală depusă
unde la punctul referințe se aminteau aceste comune că sunt păzite de cei de la S.C. GONDOR
SECURITY, a considerat că prin acest lucru sa încercat ducerea sa în eroare.
Urmare a discuților purtate sa hotărât încheierea unui contract cu cei de la S.C. LEX
GUARD SECURITY S.R.L. dacă își vor mai revizui si vor mai scădea oferta de preț.
Reprezentanții celor două firme au fost invitați în sala de ședințe unde li sa comunicat
hotărârea finală cu mențiunea pentru cei de la S.C. GONDOR SECURITY că au avut cea mai
mare șansă la încheierea contractului însă consiliul local a considerat că a fost mințit și sa încercat
ducerea lor în eroare prin cele stipulate în oferta depusă.
În continuare s-au purtat discuții cu reprezentantul celor de la S.C. LEX GUARD
SECURITY S.R.L. vizavi de oferta de preț. În urma discuțiilor sa hotărât încheierea unui contract
pe un an de zile cu posibilitatea de prelungire la prețul de 5400 lei/lună + TVA, prin prezentarea
lunară a unui raport de activitate vizat de poliția Beica de Jos.
În continuare domnul consilier Kadar Istvan ridică problema ciobanilor care pășunează tot
hotarul și intră cu oile și pe semănăturile cetățenilor.
Domnul Gheorghe Alexandru: ar trebui transmisă o adresă de atenționare în acest sens
tuturor ciobanilor din comună.
Domnul Cocean Ioan: acest lucru poate fi considerat tulburare de posesie.
Doamna primar: se va transmite o adresă în acest sens tuturor ciobanilor, adresă care va fi
semnată și de consilierii locali.
În continuare se hotărăște ca la ședința următoare să se reactualizeze hotărârea privind
pășunatul.
De asemenea domnul secretar Pop Silvestru-Vasile supune atenţiei consilierilor asupra
faptului că domnii consilieri Iacob Nicolae şi Kadar Istvan au depus raportul de activitate pe anul
2012.
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Fiind epuizate toate punctele de pe ordinea de zi, Preşedintele de şedinţă mulţumeşte
pentru prezenţă şi declară şedinţa închisă.

Preşedinte de şedinţă,

Secretar,

Coasta Liviu-Viorel

Pop Silvestru-Vasile
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