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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 22 FEBRUARIE 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 22.02.2013, orele 13,00 la sediul 

primăriei, cu următoarea,

ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind  modificarea anexei la H.C.L nr. 12/2001 privind adoptarea 

inventarului bunurilor din domeniul public

2. Proiect de hotărâre privind transformarea postului de natură contractuală de Bibliotecar 

treapta profesională II din cadrul compartimentului cultură şi administrativ în postul de natură

contractuală de Consilier gradul II în cadrul aceluiaşi compartiment şi aprobarea statului de funcţii 

pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Beica de Jos, judeţul Mureş

3. Proiect de hotărâre privind structura rețelei școlare pentru anul 2013 - 2014 de pe raza 

teritorială a comunei Beica de Jos, judeţul Mureş

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de interes local 

pentru repartizarea orelor de muncă, privind beneficiarii venitului minim garantat

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului local pe 

anul 2012

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor cu obiecte de inventar propuse pentru 

casare

7. Proiect de hotărâre privind reactualizarea structurii S.V.S.U Beica de Jos                                                         

8. Diverse                                                                                                         
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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 

11.

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 11 voturi „pentru”.

Doamna primar intervine și solicită consiliului local introducerea unui punct nou pe ordinea 

de zi și anume ,,Proiect de hotărâre privind desemnarea a 2 consilieri locali pentru a participa la 

adunarea sătească din localitatea Nadășa pentru alegerea delegatului sătesc, adunare care va 

avea loc în data de 24.02.2013".

Președintele de ședință supune la vot suplimentarea ordinii de zi cu încă un punct și anume 

,,Proiect de hotărâre privind desemnarea a 2 consilieri locali pentru a participa la adunarea 

sătească din localitatea Nadășa pentru alegerea delegatului sătesc, adunare care va avea loc în 

data de 24.02.2013".

Se supune la vot suplimentarea ordinii de zi. Unanimitate.

Se dă citire ordinei de zi şi se supune la vot.

Ordinea de zi este aprobată cu 11 voturi „pentru”.

La punctul nr.1 al Ordinei de zi, se dă citire expunerii de motive și proiectului de hotărâre 

privind privind  modificarea anexei la H.C.L nr. 12/2001 privind adoptarea inventarului bunurilor din 

domeniul public.

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. 4/22.02.2013

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

privind transformarea postului de natură contractuală de Bibliotecar treapta profesională II din 

cadrul compartimentului cultură şi administrativ în postul de natură contractuală de Consilier 

gradul II în cadrul aceluiaşi compartiment şi aprobarea statului de funcţii pentru aparatul de 

specialitate al primarului comunei Beica de Jos, judeţul Mureş
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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. 5/22.02.2013

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

privind structura rețelei școlare pentru anul 2013 - 2014 de pe raza teritorială a comunei Beica de 

Jos, judeţul Mureş.

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. 6/22.02.2013

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

privind aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de 

muncă, privind beneficiarii venitului minim garantat.

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. 7/22.02.2013

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

aprobarea contului anual de execuție al bugetului local pe anul 2012.

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. 8/22.02.2013

La punctul nr.6 al Ordinei de zi, se dă citire raportului și proiectului de hotărâre privind 

aprobarea listelor cu obiecte de inventar propuse pentru casare.

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. 9/22.02.2013
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La punctul nr.7 al Ordinei de zi, se dă citire raportului și proiectului de hotărâre privind 

reactualizarea structurii S.V.S.U Beica de Jos                                                         .

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. 10/22.02.2013

La punctul nr.8 al Ordinei de zi, se dă citire expunerii de motive și proiectului de hotărâre 

privind desemnarea a 2 consilieri locali pentru a participa la adunarea sătească din localitatea 

Nadășa pentru alegerea delegatului sătesc, adunare care va avea loc în data de 24.02.2013.

Se trece la discuții.

Domnul consilier Borda Vasile propune ca domnii consilieri Tropotei Emanoil și Iacob 

Nicolae să fie desemnați pentru a participa la adunarea sătească din localitatea Nadășa pentru 

alegerea delegatului sătesc.

Nemaifiind alte propuneri se trece la vot.

Hotărârea în întregime se aprobă cu cu 11 voturi „pentru”.

Se adoptă Hotărârea nr. 11/22.02.2013

La punctul nr.10 al Ordinei de zi, Diverse.

Domnul secretar Pop Silvestru-Vasile prezintă consilierilor locali spre cunoștință și 

conformare adresa Instituției Prefectului-Județul Mureș nr. 1858/12.01.2013 privind 

responsabilitatea consiliilor locale cu privire la activitatea de neutralizare a deșeurilor de origine 

animală.

De asemenea domnul secretar Pop Silvestru-Vasile a prezentat consiliului local în vederea 

prelucrării şi dezbaterii Ordinul prefectului nr. 62/13.02.2013 conţinând Planul de măsuri comun al 

Instituţiei Prefectului-Judeţul Mureş şi al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă ,,Horea” al

judeţului Mureş privind prevenirea riscului la inundaţii şi limitarea efectelor acestora, comunicat 

prin adresa nr. 2156/13.02.2013.

Doamna primar Moldovan Maria: domnilor consilieri vă informez că urmează a se face o 

inspecţie silvică în pădurea Mociar, pădure proprietate a comunei Beica de Jos.

Domnul consilier Borda Vasile: domnilor consilieri propun ca toţi consilierii să participe la 

această inspecţie silvică.

Toţi consilierii sunt de acord urmând a fi informaţi despre data când va avea loc această 

inspecţie de către domnul viceprimar.
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De asemenea se ridică problema modului de alegere a delegatului sătesc din localitatea 

Nadăşa, iar în urma discuţiilor purtate în unanimitate se propune ca pentru a nu se da curs la 

discuţii să se propună locuitorilor ca votul să fie secret cu buletine de vot.

Domnul consilier Urs Marcel: domnule viceprimar aş dori să ştiu dacă în afară de cetăţenii 

de etnie rromă sunt şi alti cetăţeni de alte naţionalităţi care să beneficieze de venitul minim 

garantat.

Domnul viceprimar în urma acestei discuţii a pus la dispoziţia domnului Urs Marcel lista cu 

beneficiarii de ajutor social.

În continuare se aduc în discuţie cererea nr. 49/07.01.2013 a domnului Matei Dan-Traian 

din localitatea Sînmihai de Pădure nr. 75 şi cererea nr. 377/01.02.2013 a domnului Bucin Simion 

din localitatea Sînmihai de Pădure, nr. 146, care doresc a arenda terenul rezerva satului Sînmihai 

de Pădure din locul numit ,,pe vale”.

În urma discuţiilor purtate se propune ca cei doi să fie invitaţi la primărie printr-o adresă 

pentru o discuţie în acest sens.

Domnul secretar prezintă consilierilor locali adresa Instituţiei Prefectului-Judeţul Mureş nr. 

657/18.01.2013 privind obligativitatea prezentări raportului anual de activitate şi înmânează sub 

semnătură câte o copie de pe această adresă consilierilor locali în vederea conformării.

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

pentru prezenţă şi declară şedinţa închisă.

                     Preşedinte de şedinţă,                                                              Secretar,

                              Ilieș Victor                                     Pop Silvestru-Vasile




