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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 NOIEMBRIE 2012 cu ocazia şedinţei extraordinare 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 22.11.2012, orele 14,00 la sediul 

primăriei, cu următoarea,

ordine de zi:

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2012

2. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 19/23.10.2012

2. 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 

9, fiind absent motivat domnul consilier Urs Marcel Nicolae.

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.

Ordinea de zi este aprobată cu 9 voturi „pentru”.

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

rectificarea bugetului local pe anul 2012.

Domnul consilier Gheorghe Alexandru solicită ca doamna contabil din cadrul primăriei care 

este prezentă la ședință să prezinte unele lămuriri cu privire la această rectificare de buget.
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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. 21/22.11.2012.

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

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 19 din 23.10.2012.

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

trece la vot.

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

Se adoptă Hotărârea nr. 22/22.11.2012.

La punctul nr.3 al Ordinei de zi, Diverse.

La punctul Diverse este prezent și domnul Moldovan Olimpiu-Octavian, locuitor al localității 

Beica de Jos, nr. 236, care prin cererea nr. 3761/14.11.2012 solicită a lua parte la ședința 

consiliului local pentru a lămurii o problemă personală și anume: la data de 10.10.2011 prin 

contractul de vânzare-cumpărare încheiat sub semnătură privată a cumpărat suprafața de 0,20 ha 

teren intravilan de la numitul Cernea Ioan și dorește ca acest teren să îi fie trecut în registrul 

agricol.

Consiliul local a ascultat doleanța domnului Moldovan Olimpiu-Octavian și a fost informat că 

această problemă nu este de competența Consiliului Local.

De asemenea consiliul local a cerut unele informații cu previre la aceste aspecte de la 

domnul secretar și domnul Grama Iuliu-Dorin, referent superior în cadrul compartimentului agricol

și relații cu publicul.

Domnul secretar informează consiliul local că domnul Moldovan Olimpiu a cumpărat acest 

teren în suprafață de 0,20 ha de la domnul Cernea Ioan iar domnul Cernea Ioan tot printr-un 

contract de vânzare-cumpărare încheiat sub semnătură privată a cumpărat de la domnul Menyhat 

Gheorghe suprafața de 0,17 ha (fiind același teren), domnul Menyhart Sora Gheorghe nefigurând 

în evidențele primăriei în registrul agricol cu acel teren. Atâta timp cât nu există un act translativ de 

proprietate încheiat în formă autentică, primăria nu poate tezolva favorabil doleanța domnului 

Moldovan Olimpiu-Octavian.  

Domnul Ciurar Petru, domiciliat în localitatea Beica de Jos, nr. 251A, prin cererea nr. 

3714/12.11.2012 solicită aprobarea să locuască pe perioada sezonului de iarnă într-o cameră de 
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la fostul dispensar veterinar, deoarece locuința sa este într-o stare avansată de degradare și nu se 

mai poate locui acolo pe perioada sezonului rece.

Domnul viceprimar: în incinta vechiului dispensar veterinar mai locuiește Ciurar Luminița cu 

fiul ei și domnul Bolaș cu familia.

Domnul consilier Gheorghe Alexandru: în perioada când eram primar s-a demolat la moară 

un șopron iar materialul rezultat în urma demolării i s-a dat domnului Ciurar Petru pentru a-și 

repara locuința, iar dânsul a vândut tot materialul unei alte persoane, dar propun ca în limita 

posibilităților să fie ajutat cu unele materiale pentru a-și repara locuința care o are.

Domnul consilier Bembe Nicolae: este om în putere și împreună cu fiul său până la vârsta 

asta nu a putut să î-și construiască o cameră?, consiliul local îl tot ajută iar el vinde materialul.

Domnul Moldovan Olimpiu-Octavian care este la ședință are o întrebare către consiliul local 

și anume: prima dată a fost comunitatea sau națiunea ?

Domnul consilier Ilieș Victor: domnule Olimpiu, tu ai o casă pe strada Habicului unde nu 

locuiește nimeni, de ce nu îl lași pe domnul Ciurar să locuiescă pe perioada iernii la tine ?

În urma acestor discuții toți consilierii sunt de acord să se găsească ce mai ieftină 

modalitate de al ajuta și anume să fie ajutat cu unele materiale rezultate din unele demolări.

Moldovan Olimpiu: domnilor consilieri, părerea mea este că dacă va fi ajutat cu material, 

personal mă voi ocupa de repararea locuinței domnului Ciurar.

În continuare președintele de ședință dă citire Raportului de activitate a Postului de poliție 

Beica de Jos, raport înregistrat sub nr. 354727/21.11.2012 ca urmare a solicitării consiliului local 

de la ședința anterioară.

Doamna primar Moldovan Maria: domnilor consilieri, aș avea o întrebare către domnul fost 

primar Gheorghe Alexandru, și anume: în localitatea Beica de Sus în perioada când a fost domnia 

sa primar a fost trasă o conductă cu apă de la niște fântâni în cartierul de rromi pentru necesitățile 

acestora și aș vrea să știu cine a construit aceste fântâni și a tras această conductă și dacă 

această lucrare a fost făcută pentru toți locuitorii din acel cartier sau numai pentru unii ?

Domnul Gheorghe Alexandru: costurile acelei lucrări au fost suportate de către primărie iar 

beneficiari sunt toți locuitorii din acea zonă.

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




