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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 21 DECEMBRIE 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 21.12.2012, 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 încetarea de drept a calității de consilier local al domnului
Grama Iuliu Dorin
3. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului Oprea
Crăciun
4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2012
5. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2013
6. Proiect de hotărâre privind anularea creanțelor fiscale restante aflate în sold mai mici de
40 lei
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în domeniul privat al comunei Beica de
Jos, județul Mureș a suprafeței de 154 mp. teren intravilan situat în localitatea Șerbeni, fără număr
administrativ, compus din parcela cu număr cadastral 50249
8. Diverse
Domnul Pop Silvestru-Vasile, secretarul comunei Beica de Jos, efectuează prezenţa
consilierilor la şedinţă, constatând că din totalul de 10 consilieri aleşi în funcţie sunt prezenţi astăzi
10.
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 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 alegerea președintelui de
ședință.
Domnul consilier Tropotei Emanoil propune ca președinte de ședință pentru o perioadă de
trei luni de zile pe domnul consilier Ilieș Victor.
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 10 voturi „pentru”.
Se adoptă Hotărârea nr. 23/21.12.2012.
La punctul nr.2 al Ordinei de zi, se dă citire referatului și proiectului de hotărâre privind
încetarea de drept a calității de consilier local al domnului Grama Iuliu Dorin.
Nefiind obiecții cu privire la conținutul referatului și proiectului de hotărîre, se trece la vot.
Hotărârea în întregime se aprobă cu cu 10 voturi „pentru”.
Se adoptă Hotărârea nr. 24/21.12.2012
La punctul nr.3 al Ordinei de zi se află proiect de hotărâre privind validarea mandatului de
consilier local al domnului Oprea Crăciun.
Comisia de validare constituită prin Hotărârea Consiliului Local Beica de Jos nr.
1/26.06.2012 se retrage pentru validarea consilierului propus de pe lista de supleanți a Partidului
Național Liberal.
Comisia propune Consiliului Local validarea mandatului de consilier local a domnului Oprea
Crăciun și președintele de ședință dă citire procesului verbal de validare nr. 4140/21.12.2012.
În continuare se supune la vot proiectul de hotărîre.
Hotărârea în întregime se aprobă cu cu 10 voturi „pentru”.
În conformitate cu prevederile art. 32 din Legea 215/2001 privind administraţia publică
locală domnul Oprea Crăciun dă citire jurământului:
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„Jur să respect Constituţia şi legile Ţării şi să fac cu bună credinţă tot ceea ce stă în puterile
şi priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Beica de Jos. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!”
După citirea jurământului acesta semnează jurământul.
Se adoptă Hotărârea nr. 25/21.12.2012
La punctul nr.4 al Ordinei de zi, se dă citire raportului și proiectului de hotărâre privind
rectificarea bugetului local pe anul 2012.
Domnul consilier Tropotei Emanoil 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 11 voturi „pentru”.
Se adoptă Hotărârea nr. 26/21.12.2012
La punctul nr.5 al Ordinei de zi, se dă citire raportului și proiectului de hotărâre privind
stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2013.
Se trece la discuții.
Domnul consilier Iacob Nicolae propune sa se mențină cotele de impozitare din anul 2012.
La capitolul alte taxe locale în urma discuțiilor consiliul local propune unele modificări față
de proiect și anume: la taxa pentru utilizarea temporară a locurilor publice se propune 8 lei/mp/zi,
taxă vânzare stradală se propune 100 lei/zi, la închiriere cămin cultural pentru înmărmântări și
parastase se propune 50 lei pentru căminele culturale din Beica de Jos și Șerbeni și 30 lei pentru
restul localităților comunei, taxa pentru întocmire documentație succesiune se propune 50 lei, taxa
pentru oficierea unei căsătorii în zilele libere de sâmbătă și duminică 50 lei, taxa pentru
desfacerea căsătoriei pe cale administrativă, în fața ofițerului de stare civilă 1000 lei, taxa
transport diferite materiale cu utilajele primăriei 15 lei/km, staționarea 10 lei/oră.
Nemaifiind alte obiecții cu privire la conținutul raportului și proiectului de hotărîre, se trece la
vot.
Hotărârea în întregime se aprobă cu cu 11 voturi „pentru”.
Se adoptă Hotărârea nr. 27/21.12.2012
La punctul nr.6 al Ordinei de zi, se dă citire raportului și proiectului de hotărâre privind
anularea creanțelor fiscale restante aflate în sold mai mici de 40 lei.
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Nefiind obiecții cu privire la conținutul raportului și proiectului de hotărîre, se trece la vot.
Hotărârea în întregime se aprobă cu cu 11 voturi „pentru”.
Se adoptă Hotărârea nr. 28/21.12.2012
La punctul nr.7 al Ordinei de zi, se dă citire expunerii de motive și proiectului de hotărâre
privind aprobarea preluării în domeniul privat al comunei Beica de Jos, județul Mureș a suprafeței
de 154 mp. teren intravilan situat în localitatea Șerbeni, fără număr administrativ, compus din
parcela cu număr cadastral 50249.
Nefiind obiecții cu privire la conținutul expunerii de motive și proiectului de hotărîre, se trece
la vot.
Hotărârea în întregime se aprobă cu cu 11 voturi „pentru”.
Se adoptă Hotărârea nr. 29/21.12.2012
La punctul nr.5 al Ordinei de zi, Diverse.
Domnul secretar Pop Silvestru-Vasile prezintă consiliului local adresa Consiliului Județean
nr. 50071/01.10.2012 privind informarea și demersurile necesare înființării unei Grupe de Voluntari
conform Legii nr. 195/2001 în vederea sprijinirii lucrătorilor postului de poliție cu voluntari.
În urma discuțiilor consiliul local hotărăște ca într-o ședință viitoare să se pronunțe vizavii
de acest lucru.
Fiind epuizate toate punctele de pe ordinea de zi, Preşedintele de şedinţă mulţumeşte
pentru prezenţă şi declară şedinţa închisă, urând celor prezenți sărbători fericite.

Preşedinte de şedinţă,

Secretar,

Ilieș Victor

Pop Silvestru-Vasile
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