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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 OCTOMBRIE 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 23.10.2012, orele 14,00 la sediul 

primăriei, cu următoarea,

ordine de zi:

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

2. Proiect de hotărâre privind delimitarea zonelor de impozitare ale comunei Beica de Jos

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei pentru aparatul de specialitate al 

Primarului comunei Beica de Jos, judeţul Mureş

4. 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 motivat domnii consilieri Coasă Liviu Viorel și 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.

Ordinea de zi este aprobată cu 9 voturi „pentru”.
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La punctul nr.1 al Ordinei de zi, se dă citire raportului și proiectului de hotărâre privind 

rectificarea bugetului general 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.

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. 18/23.10.2012.

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

delimitarea zonelor de impozitare ale comunei 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 9 voturi „pentru”.

Se adoptă Hotărârea nr. 19/23.10.2012.

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

privind aprobarea organigramei pentru aparatul de specialitate al Primarului comunei Beica de 

Jos, județul Mureș.

Nefiind 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. 20/23.10.2012.

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

Domnul secretar al comunei informează consiliul local despre faptul că prin adresa 

înregistrată sub nr. 3236/03.10.2012 domnul consilier Bembe Nicolae aduce la cunoștința 

consiliului local faptul că până în data de 10.01.2013 va fi plecat la muncă în străinătate, iar în 

cazul în care după luna ianuarie 2013 nu se va întoarce va renunța la mandatul de consilier local.

Domnul consilier Gheorghe Alexandru ridică din nou problema furtului de material lemnos 

din pădurea proprietate personală a cetățenilor comunei.

În urma discuțiilor purtate consilierii locali împreună cu primarul comunei formulează adresa 

nr. 3496/23.10.2012 prin care sesizează lucrătorii postului de poliție Beica de Jos despre aceste 

aspecte și le solicită ca până la următoarea ședință a consiliului local să prezinte un raport privind 

măsurile luate pentru prevenirea și combaterea acestor furturi de material lemnos.
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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,

                  Gheorghe Alexandru Vladimir                                Pop Silvestru-Vasile




