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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 23 AUGUST 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 23.08.2012, orele 14,00 la sediul 

primăriei, cu următoarea,

ordine de zi:

1. Proiect  de hotărâre privind încetarea de drept a calității de consilier local al domnului 

Cioba Cătălin Zaharie

2. Proiect  de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului Borda 

Vasile 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a 

Consiliului Local al comunei Beica de Jos, județul Mureș

4. Proiect de hotărâre privind stabilirea mandatului reprezentantului comunei Beica de Jos 

în Adunarea  Generală a Asociațiilor în ADI ,,ECOLECT MUREȘ"

5. 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 domnul consilier Bembe 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.
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Ordinea de zi este aprobată cu 9 voturi „pentru”.

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

încetarea de drept a calității de consilier local al domnului Cioba Cătălin Zaharie.

Nefiind obiecții cu privire la conținutul referatului și proiectului de hotărîre, se trece la vot.

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

Se adoptă Hotărârea nr. 9/23.08.2012

La punctul nr.2 al Ordinei de zi se află proiect de hotărâre privind validarea mandatului de 

consilier local al domnului Borda Vasile.

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 

Social Democrat.

Comisia propune Consiliului Local validarea mandatului de consilier local a domnului Borda 

Vasile și președintele de ședință dă citire procesului verbal de validare nr. 2757/23.08.2012.

În continuare se supune la vot proiectul de hotărîre.

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

În conformitate cu prevederile art. 32 din Legea 215/2001 privind administraţia publică 

locală domnul Borda vasile dă citire jurământului:  

„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. 10/23.08.2012

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

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al comunei 

Beica de Jos, județul Mureș.

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

la vot.

Hotărârea în întregime se aprobă cu cu 10 voturi „pentru”.

Se adoptă Hotărârea nr. 11/23.08.2012
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La punctul nr.4 al Ordinei de zi, se dă citire expunerii de motive și proiectului de hotărâre 

privind stabilirea mandatului reprezentantului comunei Beica de Jos în Adunarea  Generală a 

Asociațiilor în ADI ,,ECOLECT MUREȘ".

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

la vot.

Hotărârea în întregime se aprobă cu cu 10 voturi „pentru”.

Se adoptă Hotărârea nr. 12/23.08.2012

La punctul nr.5 al Ordinei de zi, Diverse.

Domnul secretar Pop Silvestru-Vasile informează consiliul local despre faptul că au fost 

depuse două oferte de preț pentru sistem de supraveghere video în localitatea Beica de Jos 

precum și despre faptul că domnul inginer Boaru Septimiu care a deținut funcția de inspector 

principal cu probleme de fond funciar și-a prezentat demisia.

  Domnul viceprimar: domnilor consilieri aș dori să vă aduc la cunoștință faptul că prin adresa 

nr. 2737/21.08.2012 am solicitat directorului școlii generale a ne pune la dispoziție un raport de 

activitate al domnului Costa Sabin, angajat în funcția de personal auxiliar (muncitor), raport care 

să cuprindă activitățile desfășurate de către acesta de la terminarea anului școlar, respectiv 22 

iunie 2012 și până în prezent precum și perioada în care a fost în concediu de odihnă în această 

perioadă. De asemenea țin să vă informez că i-am trasat mai multe sarcini și domnul Costa ma 

ignorat neducând la îndeplinire aceste sarcini.

Domnii consilieri Tropotei Emanoil și Iacob Nicolae informează de asemenea consilierii 

locali despre faptul că și la școlile din localitățile Căcuciu și Sînmihai de Pădure activitatea

oamenilor de serviciu lasă de dorit.

În urma acestor discuții consilierii hotărăsc ca pentru ședința următoare să invite pe domnul 

director al școlii generale precum și pe domnul Costea să informeze consiliul local despre aceste 

aspecte.

Domnul consilier Gheorghe Alexandru: domnilor consilieri aș dori ca pentru ședința 

următoare să analizați ce s-ar putea face pentru a stopa furturile din comună, respectiv furtul de 

lemne, cereale, lucernă etc.

În continuare domnul secretar informează consiliul local că domnul Rostaș Alexandru din 

localitatea Beica de Jos solicită aducerea apei în comună cu o cisternă deoarece fântâna din 

parcul din localitatea Beica de Jos nu este igenică și ar trebui acoperită.

Doamna primar și domnul viceprimar spun că această fântână este acoperită și doar locul 

pe unde se scoate apă cu găleata este neacoperit.
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Fiind epuizate toate punctele de pe ordinea de zi, Preşedintele de şedinţă mulţumeşte 

pentru prezenţă şi declară şedinţa închisă.

                    Preşedinte de şedinţă,                                                            Secretar,

                      Tropotei Emanoil                         Pop Silvestru-Vasile




