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PROCES – VERBAL
Încheiat astăzi 26 IULIE 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 26.07.2013, orele 13,00 la sediul
primăriei, cu următoarea,
ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și a statului de funcții pentru aparatul
de specialitate al primarului comunei Beica de Jos, județul Mureș
2. 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
11. La şedinţă nu participă domnul Cocean Ioan, delegat sătesc al localităţii Nadăşa.
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”.
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 află proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și
a statului de funcții pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Beica de Jos, județul
Mureș
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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. 26/26.07.2013.
La punctul nr.2 al Ordinei de zi, Diverse.
Domnul consilier Iacob Nicolae mulțumește consilierilor locali, primarului și viceprimarului
pentru sprijinul acordat la organizarea sărbătorii fiilor satului din localitatea Căcuciu de sfântul Ilie.
Doamna primar: domnilor consilieri aș dori să supun atenției d-voastră următorul aspect și
anume avem persoane beneficiare de ajutor social care nu s-au prezentat să presteze munca
conform legii și trebuie suspendate.
Toți consilierii sunt de acord cu cele spuse de doamna primar și îi spun doamnei primar că
toți acei beneficiari de ajutor social care nu au prestat munca conform legii să fie suspendați de la
acordarea ajutorului social.
Prin cererea înregistrată sub nr. 2515/12.07.2013 Parohia Ortodoxă Șerbeni-Filia Căcuciu
solicită aprobarea a 500 buc. țiglă veche provenită din repararea Căminului cultural din localitatea
Căcuciu necesară pentru repararea acoperișului casei parohiale din localitatea Șerbeni.
Prin cererea înregistrată sub nr. 2550/17.07.2013 preotul Parohiei Ortodoxe Beica de Jos
solicită aprobarea a 500 buc. țiglă uzată provenită din decopertarea Căminului cultural din
localitatea Căcuciu necesară pentru acoperirea magaziei de lemne.
Consilierii sunt de acord cu cererile celor două parohii urmând să adopte o hotărâre în
acest sens.
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,

Fabian Laszlo

Pop Silvestru-Vasile
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