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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 21 SEPTEMBRIE 2012 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 21.09.2012, orele 14,00 la sediul 

primăriei, cu următoarea,

ordine de zi:

1. Proiect  de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință

2. Proiect  de hotărâre privind acceptul și susținerea participării Bibliotecii comunale Beica 

de Jos la Programul ,,Biblionet - lumea în biblioteca mea" 

3. Proiect de hotărâre privind înființarea Grupului de lucru local pentru problemele romilor și 

aprobarea Planului local de acțiune privind incluziunea minorității rome pentru perioada 2012-2013

4. Proiect de hotărâre privind transformarea funcției publice de execuție vacantă de 

Inspector clasa I, grad profesional principal din cadrul compartimentului agricol și relații cu publicul 

în funcția publică de execuție vacantă de Referent clasa III, grad profesional superior în cadrul 

aceluiași compartiment și aprobarea statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului 

comunei Beica de Jos, județul Mureș  

5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general pe anul 2012

6. 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, fiind absenți domnii consilieri Coasă Liviu Viorel și Bembe Nicolae.

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 află proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de 

ședință.

Domnul consilier Iacob Nicolae propune ca președinte de ședință pentru o perioadă de trei 

luni de zile pe domnul consilier Gheorghe Alexandru Vladimir.

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. 13/21.09.2012.

La punctul nr.2 al Ordinei de zi se dă citire expunerii de motive și proiectului de hotărâre 

privind acceptul și susținerea participării Bibliotecii comunale Beica de Jos la Programul ,,Biblionet 

- lumea în biblioteca mea".

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

la vot.

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

Se adoptă Hotărârea nr. 14/21.09.2012.

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

privind înființarea Grupului de lucru local pentru problemele romilor și aprobarea Planului local de 

acțiune privind incluziunea minorității rome pentru perioada 2012-2013.

Se trece la discuții.

Domnul consilier Urs Marcel Nicolae are o intervenție cu privire la componența Grupului de 

lucru local pentru problemele romilor și anume că din acest grup să facă parte și alte persoane.

Președintele de ședință domnul Gheorghe Alexandru Vladimir îl invită pe domnul consilier 

Urs Marcel Nicolae să facă propuneri în acest sens.

În urma discuțiilor purtate domnul Urs Marcel Nicolae renunță a mai face propuneri pentru 

ca alte persoane să facă parte din componența Grupului de lucru local pentru problemele romilor.
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Nemaifiind alte obiecții se trece la vot cu privire la proiectul de hotărâre privind înființarea 

Grupului de lucru local pentru problemele romilor și aprobarea Planului local de acțiune privind 

incluziunea minorității rome pentru perioada 2012-2013 așa cum a fost propus inițial.

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

Se adoptă Hotărârea nr. 15/21.09.2012.

La punctul nr.4 al Ordinei de zi, se dă citire expunerii de motive, raportului de specialitate, 

notei de fundamentare și proiectului de hotărâre privind transformarea funcției publice de execuție 

vacantă de Inspector clasa I, grad profesional principal din cadrul compartimentului agricol și relații 

cu publicul în funcția publică de execuție vacantă de Referent clasa III, grad profesional superior în 

cadrul aceluiași compartiment și aprobarea statului de funcții pentru aparatul de specialitate al 

primarului comunei Beica de Jos, județul Mureș.

Nefiind obiecții cu privire la conținutul expunerii de motive, raportului de specialitate, notei 

de fundamentare și proiectului de hotărîre, se trece la vot.

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

Se adoptă Hotărârea nr. 16/21.09.2012.

La punctul nr.5 al Ordinei de zi, se dă citire raportului și proiectului de hotărâre privind 

rectificarea bugetului general pe anul 2012.

Domnii consilieri Gheorghe Alexandru și Kadar Istvan solicită ca doamna contabil din cadrul 

primăriei care este prezentă la ședință să prezinte unele lămuriri cu privire la această rectificare de 

buget.

În continuare doamna contabil Cerăceanu Gyongyi prezintă consilierilor lămuririle solicitate

Nemaifiind alte obiecții cu privire la conținutul raportului și proiectului de hotărîre, se trece la 

vot.

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

Se adoptă Hotărârea nr. 17/21.09.2012.

La punctul nr.6 al Ordinei de zi, Diverse.

Domnul consilier Iacob Nicolae: domnilor consilieri țin să vă aduc la cunoștință faptul că la 

școala generală din Căcuciu sunt unele probleme cu acoperișul și omul de serviciu de la școală ar 

trebui să înlocuiască țiglele sparte din acoperiș.

Domnul consilier Borda Vasile: domnilor consilieri doresc să ridic din nou problema 

reabilitării cursului de apă a pârâului Beica în dreptul cimitirului ortodox din localitatea Beica de 
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Sus unde cât de curând nu se va mai putea avea acces la cimitir din cauza alunecărilor malului 

pârâului Beica și aș dori să ne deplasăm până la fața locului pentru a putea constata la fața locului 

această situație și calea ce o vom urma în continuare.

Fiind epuizate toate punctele de pe ordinea de zi, Preşedintele de şedinţă mulţumeşte 

pentru prezenţă şi declară şedinţa închisă.

                         Preşedinte de şedinţă,                                                            Secretar,

                  Gheorghe Alexandru Vladimir                                Pop Silvestru-Vasile




