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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 16 OCTOMBRIE 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 16.10.2013, orele 13,00 la sediul 

primăriei, cu următoarea,

ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință  

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general pe anul 2013

3. Proiect de hotărâre privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, a unui 

spaţiu în suprafaţă de 16 mp. situat în incinta căminului cultural din localitatea Beica de Jos, 

aparţinând domeniului public al comunei Beica de Jos, judeţul Mureş

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din aparatul 

propriu al primarului comunei Beica de Jos pentru anul 2014

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 

9, lipsând motivat domnii consilieri Gheorghe Alexandru Vladimir şi 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 9 voturi „pentru”.

Se dă citire ordinei de zi şi se supune la vot.
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Ordinea de zi este aprobată cu 9 voturi „pentru”.

La punctul nr.1 al Ordinei de zi se află proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de 

ședință.

Domnul consilier Coasta Liviu-Viorel propune ca președinte de ședință pentru o perioadă 

de trei luni de zile pe domnul consilier Oprea Crăciun.

Nefiind nici o obiecţie vizavi de această propunere şi neexistând nici o altă propunere, 

proiectul este supus la vot.

Hotărârea în întregime se aprobă cu cu 9 voturi „pentru”.

Se adoptă Hotărârea nr. 30/16.10.2013.

La punctul nr.2 al Ordinei de zi, se dă citire raportului și proiectului de hotărâre privind 

rectificarea bugetului general 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. 31/16.10.2013

La punctul nr.3 al Ordinei de zi, se dă citire expunerii de motive și proiectului de hotărâre 

privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, a unui spaţiu în suprafaţă de 16 mp. 

situat în incinta căminului cultural din localitatea Beica de Jos, aparţinând domeniului public al 

comunei Beica de Jos, judeţul Mureş

Nefiind obiecții cu privire la conținutul expunerii de motive și proiectului de hotărâre, se 

trece la vot.

Hotărârea în întregime se aprobă cu cu 9 voturi „pentru”.

Se adoptă Hotărârea nr. 32/16.10.2013

La punctul nr.4 al Ordinei de zi, se dă citire expunerii de motive și proiectului de hotărâre 

privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din aparatul propriu al primarului 

comunei Beica de Jos pentru anul 2014.

Nefiind obiecții cu privire la conținutul expunerii de motive și proiectului de hotărâre, se 

trece la vot.
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Hotărârea în întregime se aprobă cu cu 9 voturi „pentru”.

Se adoptă Hotărârea nr. 33/16.10.2013

La punctul nr.5 al Ordinei de zi, Diverse.

Se ia în discuţie cererea nr. 3311/15.10.2013 a domnului Moldovan Stelian, domiciliat în 

localitatea Beica de Jos, nr. 258 prin care solicită un ajutor financiar deoarece soţia dânsului a 

decedat şi a rămas cu patru copii minori pe care trebuie să îi crească.

Domnul consilier Urs Marcel propune că dacă este posibilitate materială să fie ajutat cu

1000 lei.

Domnul consilier Tropotei Emanoil propune ca măcar cu 500 lei să fie ajutat.

Domnul consilier Iacob Nicolar: domnilor consilieri trebuie să ne gândim la cei 4 copii 

minori.

Domnul Cocean Ioan: domnilor consilieri trebuie să avem grijă pentru a nu se creea un 

precedent.

Doamna contabil care este prezentă la şedinţă reaminteşte consiliului local că nu sunt 

prevăzuţi bani la capitolul asistenţă socială pentru acordarea de ajutoare, doar pentru încălzire şi 

indemnizaţii persoane cu handicap.

Domnul consilier Urs Marcel: domnilor consilieri dacă nu este posibilitatea acordării unui 

ajutor financiar măcar un ajutor material constând în alimente şi îmbrăcăminte să putem acorda iar 

pentru un ajutor financiar să se adreseze cu cerere şi AJPIS Mureş..

În urma acestor discuţii toţi consilierii sunt de acord a se analiza posibilitatea acordării unui 

ajutor material constând în alimente şi îmbrăcăminte pentru cei patru copii minori.

La şedinţă la punctul diverse participă şi domnii Cârje Victor, directorul şcolii gimnaziale 

Beica de Jos şi domnul Adam Sergiu, reprezentantul cadrelor didactice care fac o solicitare vizavi 

de posibilitatea decontării cheltuielilor de transport a cadrelor didactice care fac naveta.

Doamna contabil face o prezentare a bugetului de la capitolul învăţământ şi informează că 

anul acesta a fost decontată naveta pentru luna decembrie 2012 şi ianuarie, februarie, martie 

2013.

Domnul viceprimar: domnilor consilieri bine ştiţi că nu avem bani la buget şi cât de greu ne 

descurcăm cu plata salariilor şi a utilităţilor.

Domnul Adam Sergiu: domnilor consilieri chiar dacă nu se vor da lunar aceşti bani măcar la 

câteva luni să putem primii aceste sume.
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Domnul consilier Tropotei Emanoil: domnilor consilieri sunt multe şcoli unde se decontează 

naveta cadrelor didactice. Ideea este ca măcar pe tranşe să se primească deoarece nedumerirea 

colegilor profesori este de ce în alte locuri se decontează şi în altele nu.

Domnul viceprimar: domnilor consilieri pentru viitor pentru a nu mai exista discuţii propun ca 

de anul viitor şcoala să fie cu bugetul său separat.

Domnul Cocean Ioan: domnul viceprimar a spus bine, de anul viitor să îşi gestioneza 

bugetul separat.

Domnul consilier Urs Marcel: şi eu susţin ca de anul viitor să aibă buget separat şi să se 

descurce.

În urma discuţiilor purtate se ajunge la concluzia că dacă vor rămâne bani la capitolul 

învăţământ şi vor fi bani la sfârşitul anului să se deconteze naveta în limita posibilităţilor.

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




