ROMÂNIA
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E-mail: beica@cjmures.ro, Tel./ Fax. 0265-719612

PROCES – VERBAL

Încheiat astăzi 21 MAI 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 21.05.2013, orele 13,00 la sediul
primăriei, cu următoarea,
ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcți pentru aparatul de specialitate al
primarului comunei Beica de Jos, judeţul Mureş
2. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 la HCL nr. 3/08.01.2013 privind
stabilirea impozitelor şi taxelor locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzile aplicabile
începând cu anul 2013 - pct. VIII ,,Taxa pentru desfacerea căsătoriei pe cale administrativă, în fața
ofițerului de stare civilă"
3. Proiect de hotărâre privind marcarea unei cantități de 350 mc. lemn din pășunea
împădurită Câmpul Cetății
4. Proiect de hotărâre privind instituirea unei taxe taxe de drum pentru utilizarea drumurilor
comunale aflate în domeniul public al comunei Beica de Jos, judeţul Mureş şi administrarea
Consiliului Local Beica de Jos, judeţul Mureş
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
10, lipsând motivat domnul consilier Urs Marcel-Nicolae. La şedinţă participă şi domnul Cocean
Ioan, ales delegat sătesc al localităţii Nadăşa.
În consecinţă şedinţa este legal constituită.
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La ședință participă și șeful postului de poliție Beica de Jos, domnul Feier Nicolae.
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 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 modificarea statului de
funcți pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Beica de Jos, judeţul Mureş.
Nefiind obiecţii cu privire la conţinutul expunerii de motive şi proiectului de hotărâre, se
trece la vot.
Hotărârea în întregime se aprobă cu cu 10 voturi „pentru”.
Se adoptă Hotărârea nr. 19/21.05.2013.
La punctul nr.2 al Ordinei de zi, se dă citire expunerii de motive şi proiectului de hotărâre
privind modificarea anexei nr. 1 la HCL nr. 3/08.01.2013 privind stabilirea impozitelor şi taxelor
locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzile aplicabile începând cu anul 2013 - pct.
VIII ,,Taxa pentru desfacerea căsătoriei pe cale administrativă, în fața ofițerului de stare civilă".
Nefiind obiecţii cu privire la conţinutul expunerii de motive şi proiectului de hotărâre, se
trece la vot.
Hotărârea în întregime se aprobă cu cu 10 voturi „pentru”.
Se adoptă Hotărârea nr. 20/21.05.2013.
La punctul nr.3 al Ordinei de zi, se dă citire expunerii de motive şi proiectului de hotărâre
privind marcarea unei cantități de 350 mc. lemn din pășunea împădurită Câmpul Cetății.
Nefiind obiecţii cu privire la conţinutul expunerii de motive şi proiectului de hotărâre, se
trece la vot.
Hotărârea în întregime se aprobă cu cu 10 voturi „pentru”.
Se adoptă Hotărârea nr. 21/21.05.2013.
La punctul nr.4 al Ordinei de zi, se dă citire expunerii de motive şi proiectului de hotărâre
privind instituirea unei taxe taxe de drum pentru utilizarea drumurilor comunale aflate în domeniul
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public al comunei Beica de Jos, judeţul Mureş şi administrarea Consiliului Local Beica de Jos,
judeţul Mureş.
Se trece la discuții.
La art. 1 privind cuantumul taxei, consilierii locali au avut diferite păreri și în urma discuțiilor
purtate domnul consilier Gheorghe Alexandru propune ca cuantumul taxei să fie de 2 lei/mc.
material lemnos.
Domnul delegat sătesc Cocean Ioan își exprimă și domnia sa punctul de vedere și susține
propunerea domnului Gheorghe Alexandru ca cuantumul taxei să fie de 2 lei/mc. material lemnos.
Nemaifiind alte propuneri președintele de ședință supune la vot propunerea făcută.
Se aprobă cu unanimitate de voturi ca cuantumul taxei de drum pentru utilizarea drumurilor
comunale pentru agenții economici care utilizează aceste drumuri, pentru transportul și
aprovizionarea cu material lemnos să fie de 2 lei/mc. material lemnos.
La discutarea art. 4 privind cuantumul amenzii pentru utilizarea drumurilor comunale fără
plata taxei au fost mai multe păreri în sensul că amenda propusă în proiectul de hotărâre este
prea mică și cei care utilizează aceste drumuri fără plata taxei mai bine plătesc amenda decât să
plătească taxa.
Se cere părerea șefului postului de poliție Beica de Jos care este prezent la ședință și
acesta spune că și dânsul este în asentimentul celor discutate.
Domnul viceprimar propune ca amenda să fie cuprinsă între 2000 - 5000 lei.
Nemaifiind alte propuneri se supune la vot propunerea făcută.
Se aprobă cu unanimitate de voturi propunerea făcută iar cuantumul amenzi prevăzute la
art. 4 să fie cuprins între 2000 - 5000 lei.
Nemaifiind alte obiecții vizavi de conținutul proiectului de hotărâre se supune la vot întreaga
hotărâre.
Hotărârea în întregime se aprobă cu cu 10 voturi „pentru”.
Se adoptă Hotărârea nr. 22/21.05.2013.
La punctul nr.5 al Ordinei de zi, Diverse.
La acest punct participă și domnul Pop Zaharie, reprezentantul firmei de pază S.C. LEX
GUARD SECURITY S.R.L. cu care comuna are încheiat contract pentru prestarea serviciului de
pază, care a fost invitat să participe la acest punct de pe ordinea de zi.
Doamna primar informează consiliul local și pe domnul Pop Zaharie despre faptul că în
seara de 20.05.2013 împreună cu domnul consilier Iacob Nicolae a făcut un control vizavi de
efectuarea serviciului de pază de către agenți firmei cu care avem contract și a fost informată de
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către unul dintre agenți că echipajul se află plecat în comuna vecină în localitatea Habic și aș dori
să întreb pe domnul Pop dacă sub contractul nostru efectuează pază și în localitatea Habic.
Domnul Pop: doamnă primar și domnilor consilieri firma noastră nu are contract cu comuna
Petelea iar unul dintre agenți are o înțelegere cu domnul primar din localitatea Petelea ca seara să
facă un rond și în localitatea Habic dar înainte de ora când se începe serviciul de pază în comuna
Beica de Jos, adică ora 22,00. Și aseară când d-voastră a-ți verificat agenții era înainte de ora
22,00.
Doamna primar: domnule Pop aș avea încă o întrebare și anume, unul dintre agenți se
plânge că nu au destul combustibil la dispoziție pentru a efectua mai multe ronduri pe noapte.
Domnul Pop: doamnă primar și domnilor consilieri mașina care deservește comuna dvoastră are destul carburant asigurat iar domnul Ion Drăgoi care este agenul de pază care
răspunde de mașină poate oricând să meargă la PECO să alimenteze dacă rămân fără carburant
și să aducă bonul pentru a putea fi decontat.
Domnul viceprimar îl întreabă pe domnul Pop când va intra primăria în posesia dublurii cheii
de contact de la mașina cu care patrulează agenții firmei de pază conform contractului.
Domnul Pop: domnule viceprimar în cel mai scurt timp o să intrați în posesia dublurii.
În continuare consilieri întreabă pe domnul șef de post care este prezent dacă este
mulțumit de efectuarea serviciului de pază de către firma LEX GUARD și acesta spune că până în
prezent este mulțumit și colaborează bine împreună. Nemaifiind alte întrebări, domnul Pop și
domnul șef de post se retrag și pleacă de la ședința de consiliu.
În timpul discutării punctului Diverse, consilierii locali au fost informați că firma SC
PLATANUS IMPEX SRL a depus un memoriu către consiliul local, memoriu înregistrat sub nr.
1860/21.05.2013.
Domnul secretar prezintă acest memoriu consiliului local.
Consilierii locali sunt uimiți cu privire la modul de adresare și formulare a acestui memoriu
iar în urma analizării conținutului hotărăsc ca la o ședință următoare să decidă cum vor aborda
situația apărută.
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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