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PROCES – VERBAL
Încheiat astăzi 28 NOIEMBRIE 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 28.11.2013, orele 13,00 la sediul
primăriei, cu următoarea,
ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2013
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
10, lipsând domnul consilier Bembe Nicolae. La şedinţă participă şi domnul Cocean Ioan, ales
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 10 voturi „pentru”.
Se dă citire ordinei de zi şi se supune la vot.
Ordinea de zi este aprobată cu 10 voturi „pentru”.
La punctul nr.1 al Ordinei de zi, se dă citire raportului și proiectului de hotărâre privind
rectificarea bugetului local pe anul 2013.
Doamna contabil care este prezentă la şedinţă, la solicitarea consiliului local face o
clarificare mai amănunţită a proiectului de hotărâre.
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Nefiind alte obiecții cu privire la conținutul raportului și proiectului de hotărâre, se trece la
vot.
Hotărârea în întregime se aprobă cu cu 10 voturi „pentru”.
Se adoptă Hotărârea nr. 34/28.11.2013
La punctul nr.2 al Ordinei de zi, Diverse.
Domnul secretar prezintă consiliului local raportul de activitate a SC Lex Guard Security
SRL - Pază şi Protecţie, privind activitatea de pază în comuna Beica de Jos în perioada
01.04.2013 - 30.09.2013, raport înregistrat sub nr. 3441/30.10.2013.
Prin cererea nr. 3480/04.11.2013 domnul Moldovan Ioan, domiciliat în Beica de Sus, nr. 80
solicită aprobarea unei cantităţi de 15 mc. lemn de foc contra cost fiindcă nu poate merge în
pădure că pădurea este păzită iar ei sunt beneficiari de ajutor social.
Domnul consilier Urs Marcel-Nicolae: domnul Moldovan nu are nevoie atât de mult de
lemne cum are nevoie de acte pentru lemne, iar domnul Moldovan ar fi afirmat că are 100 mc.
lemne dar nu îi poate transporta că nu are acte şi că doamna primar ar fi dat lemne la unii cetăţeni
din Beica de Sus.
Domnul consilier Ilieş Victor: vizavi de afirmaţia că doamna primar ar fi dat lemne pot spune
că fiecare poate afirma ce doreşte dar nu toate afirmaţiile sunt şi adevărate.
Domnul consilier Iacob Nicolae: nu s-au dat lemne la veterani şi la persoanele vârstnice,
dar la cei mari şi tari cum să le aprobăm lemne de foc.
Domnul consilier Gheorghe Alexandru: domnilor consilieri bine ştiţi că nu s-a aprobat în
consiliul local marcarea de lemne pentru populaţie doar pentru instituţi, dar atât pot să spun că în
anii anteriori s-au dat lemne de foc contra cost la veterani şi cei săraci şi bătrâni.
In altă ordine de idei domnul Moldovan Ioan este beneficiar de ajutor social şi beneficiază
de ajutor de încălzire a locuinţei cu lemne în baza O.G. nr. 70/2011.
Urmare a acestor discuţii consiliul local respinge cererea domnului Moldovan Ioan.
Doamna Rafi Rozalia, domiciliată în localitatea Beioca de Jos, nr. 45 prin cererea nr.
3726/27.11.2013 solicită modificarea taxei privind eliberarea Autorizaţiei de funcţionare deoarece
magazinul pe care îl deţine are un program de funcţionare doar de 4 - 5 ore/zi.
Consiliul local prin HCL nr. 3/2013 a stabilit impozitele şi taxele locale pentru anul 2013 iar
pentru anul viitor consiliul local va ţine cont de problema doamnei Rafi Rozalia când vor stabilii
impozitele şi taxele locale.
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Domnul consilier Urs Marcel-Nicolae: domnilor consilieri aş dori să ridic o problemă şi
anume, ar fi bine ca în cazul licitaţiilor privind vânzarea de masă lemnoasă să fie informaţii şi
consilierii.
Domnul viceprimar: licitaţiile le organizează Direcţie Silvică Mureş.
Domnul Urs Marce--Nicolae: domnilor consilieri aş dori să mai ridic o problemă şi anume că
atunci când ni se aduce convocatorul spre semnare, să ne fie explicat şi materialul de şedinţă.
Domnul secretar: domnilor consilieri, când se discută materialul în comisiile de specialitate
se pot cere informaţii suplimentare vizavi de proiectele de hotărâre la care sunt nelămuriri.
Domnul Cocean Ioan: domnilor consilieri cu câteva zile înainte de şedinţă cine are
nelămuriri şi solicită poate cere informaţii suplimentare de la domnul secretar sau de la funcţionarii
din aparatul de specialitate al primarului.
Domnul consilier Iacob Nicolae ridică din nou problema pășunatului.
În urma discuțiilor se hotărăște ca pentru anul 2014 să se adopte o HCL privind pășunatul
și să se înființeze o comisie privind constatarea pagubelor produse de cei ce pășunează abuziv iar
pentru păstori și ciobani să se încheie un contract cu obligații foarte precise privind pășunatul.
Fiind epuizate toate punctele de pe ordinea de zi, Preşedintele de şedinţă mulţumeşte
pentru prezenţă şi declară şedinţa închisă.

Preşedinte de şedinţă,

Secretar,

Oprea Crăciun

Pop Silvestru-Vasile
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