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PROCES – VERBAL
Încheiat astăzi 11 DECEMBRIE 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 11.12.2013, orele 13,00 la sediul
primăriei, cu următoarea,
ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2013
2. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcți pentru aparatul de specialitate al
primarului comunei Beica de Jos, judeţul Mureş
3. Proiect de hotărâre privind anularea creantelor fiscale restante aflate în sold mai mici de
40 lei
4. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2014
5. Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului în suprafață de 882 mp. situat în
localitatea Șerbeni, nr. 1E/1, județul Mureș
6. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului de strigare al licitației din partida APV 6071
aferentă anului de producție 2014
7. 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
9, lipsând motivat domnii consilieri Gheorghe Alexandru și Borda Vasile. La şedinţă participă şi
domnul Cocean Ioan, ales delegat sătesc al localităţii Nadăşa.
În consecinţă şedinţa este legal constituită.
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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 9 voturi „pentru”.
Se dă citire ordinei de zi şi se supune la vot.
Ordinea de zi este aprobată cu 9 voturi „pentru”.
La punctul nr.1 al Ordinei de zi, se dă citire raportului și proiectului de hotărâre privind
rectificarea bugetului local pe anul 2013.
Doamna contabil care este prezentă la şedinţă, la solicitarea consiliului local face o
clarificare mai amănunţită a proiectului de hotărâre.
Nefiind alte obiecții cu privire la conținutul raportului și proiectului de hotărâre, se trece la
vot.
Hotărârea în întregime se aprobă cu cu 9 voturi „pentru”.
Se adoptă Hotărârea nr. 35/11.12.2013
La punctul nr.2 al Ordinei de zi, se dă citire raportului și proiectului de hotărâre privind
modificarea statului de funcți pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Beica de Jos,
judeţul Mureş
Nefiind obiecții cu privire la conținutul raportului și proiectului de hotărâre, se trece la vot.
Hotărârea în întregime se aprobă cu cu 9 voturi „pentru”.
Se adoptă Hotărârea nr. 36/11.12.2013
La punctul nr.3 al Ordinei de zi, se dă citire raportului și proiectului de hotărâre privind
anularea creantelor fiscale restante aflate în sold mai mici de 40 lei.
Nefiind obiecții cu privire la conținutul raportului și proiectului de hotărâre, se trece la vot.
Hotărârea în întregime se aprobă cu cu 9 voturi „pentru”.
Se adoptă Hotărârea nr. 37/11.12.2013
La punctul nr.4 al Ordinei de zi, se dă citire raportului și proiectului de hotărâre privind
stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2014.
Se trece la discuții.
Față de proiectul de hotărâre propus, se ridică problema modificării unor taxe.
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Domnul consilier Urs Marcel-Nicolae: domnilor consilieri așa cum a mai fost discutat în una
din ședințele anterioare la punctul diverse, propun ca taxa pentru eliberare/vizare anuală a
autorizației privind desfășurarea activității de alimentație publică să fie pentru anul 2014 de 400 lei.
Nemaifiind alte propuneri se supune la vot.
Propunerea se votează cu unanimitate de voturi.
O altă taxă luată în discuție a fost cu privire la taxa privind transportul diferitelor materiale
cu utilajele proprietatea primăriei.
Domnul consilier Ilieș Victor propune ca taxa să fie pentru anul 2014 de 15 lei/km.
Nemaifiind alte propuneri se supune la vot.
Propunerea se votează cu unanimitate de voturi.
Nemaifiind alte obiecțiuni vizavi de întregul proiect de hotărâre, se supune la vot întregul
proiect de hotărâre.
Hotărârea în întregime se aprobă cu cu 9 voturi „pentru”.
Se adoptă Hotărârea nr. 38/11.12.2013
La punctul nr.5 al Ordinei de zi, se dă citire expunerii de motive și proiectului de hotărâre
privind vânzarea terenului în suprafață de 882 mp. situat în localitatea Șerbeni, nr. 1E/1, județul
Mureș.
Domnul secretar atenţionează asupra faptului că la acest punct de pe ordinea de zi domnul
consilier Kadar Istvan nu va putea lua parte la deliberarea și adoptarea acestei hotărâri deoarece
ar putea prezenta un beneficiu pentru un membru al familiei sale.
La acest punct de pe ordinea de zi, doamna primar face o informare cu privire la cheltuielile
facute de primărie vizavi de întăbularea acestui teren.
Se ia în discuție stabilirea prețului de vânzare a terenului, lei/mp.
Domnul consilier Iacob Nicolae propune 1,4 lei/mp.
Domnul Tropotei Emanoil propune 2 lei/mp.
Nemaifiind alte propuneri se supun la vot propunerile făcute.
La propunerea domnului Iacob Nicolae: un vot pentru, șapte voturi împotrivă.
La propunerea domnului Tropotei Emanoil: șase voturi pentru, două abțineri (domnii
consilieri Fabian Laszlo și Urs Marcel-Nicolae).
Domnul consilier Urs Marcel-Nicolae; domnilor consilieri la propunerile făcute părerea mea
era că trebuia să se țină cont și de cheltuielile primăriei nu numai de raportul de evaluare.
Domnul Cocean Ioan: domnilor consilieri, prețul terenului este prețul terenului, dar
cuantumul cheltuielilor făcute trebuia împărțit.
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În continuare se supune la vot întreaga hotărâre.
Hotărârea în întregime se aprobă cu cu 8 voturi „pentru”, domnul Kadar Istvan nu poate
vota.
Se adoptă Hotărârea nr. 39/11.12.2013
La punctul nr.6 al Ordinei de zi, se dă citire expunerii de motive și proiectului de hotărâre
privind stabilirea prețului de strigare al licitației din partida APV 6071 aferentă anului de producție
2014.
Se trece la discuții.
În urma discuțiilor consilierii sunt de acord cu prețul propus de doamna primar în expunerea
de motive, adică 50 lei/mc.
Nefiind obiecții cu privire la conținutul raportului și proiectului de hotărâre, se trece la vot.
Hotărârea în întregime se aprobă cu cu 9 voturi „pentru”.
Se adoptă Hotărârea nr. 40/11.12.2013
La punctul nr.7 al Ordinei de zi, Diverse.
Domnul secretar prezintă consiliului local declarația primarului localității Naro, provincia
Agrigento, regiunea Sicilia din Italia în vederea înfrățirii acestei localități cu comuna Beica de Jos
iar doamna primar propune ca într-o ședință viitoare să se adopte o hotărâre în acest sens.
În continuare doamna primar face o informare consiliului local cu privire la încasările privind
impozitele și taxele locale până la această dată precum și o informare cu privire la faptul că nu
există fonduri suficiente pentru plata ajutorului de încălzire a locuinței pentru persoanele
beneficiare de ajutor social, iar pentru a se completa din bugetul local nu se poate deoarece nu
sunt bani suficienți din cauza slabelor încasări privind impozitele și taxele locale în special de la
persoanele beneficiare de ajutor social.
Fiind epuizate toate punctele de pe ordinea de zi, Preşedintele de şedinţă mulţumeşte
pentru prezenţă şi declară şedinţa închisă.

Preşedinte de şedinţă,

Secretar,

Oprea Crăciun

Pop Silvestru-Vasile

4

