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PROCES – VERBAL
încheiat astăzi 25.10.2021 cu ocazia şedinţei extraordinare a Consiliului Local Beica de
Jos, judeţul Mureş

Primarul comunei Beica de Jos, Moldovan Maria, prin Dispoziția primarului nr.
242/21.10.2021 a convocat Consiliul Local al comunei Beica de Jos, judeţul Mureş, la sediul
administrativ, situat în localitatea Beica de Jos, nr. 215, județul Mureș, în Şedinţă extraordinară
pentru data de 25.10.2021, orele 09,00, desfășurarea ședinței făcându-se cu respectarea regulilor
de distanțare fizică, a măsurilor de prevenție și siguranță medicală, cu următoarea,

ordine de zi:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea investitiei „Modernizarea sistemului de iluminat
public stradal în Comuna Beica de Jos, Județul Mureș”
2. Diverse
Domnul Pop Silvestru-Vasile, secretarul general al comunei Beica de Jos, efectuează
prezenţa consilierilor la şedinţă, constatând că din totalul de 11 consilieri aleşi în funcţie, sunt
prezenţi astăzi 10 consilieri, fiind absent domnul consilier Crișan Ioan-Zaharie.
În consecinţă şedinţa este legal constituită.
Domnul Pop Silvestru-Vasile, secretarul general al 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”.
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Domnul secretar general aduce la cunoștința consiliului local că sunt îndeplinite condițiile
prevăzute de art. 136 alin. (8) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare, de fiecare proiect de hotărâre înscris pe ordinea de zi.
Se dă citire ordinii de zi și se supune la vot.
Ordinea de zi este aprobată cu 10 voturi „pentru”.
La punctul nr.1 al Ordinei de zi, Proiect de hotărâre privind aprobarea investitiei
„Modernizarea sistemului de iluminat public stradal în Comuna Beica de Jos, Județul Mureș”.
Având în vedere avizul favorabil al comisiilor de specialitate și neexistând obiecţii cu privire
la referatul de aprobare şi proiectul de hotărâre, se trece la vot.
Hotărârea se aprobă cu 10 voturi „pentru”.
Se adoptă Hotărârea nr. 52/25.10.2021.

La punctul nr.2 al Ordinei de zi, Diverse.
Nu sunt probleme de discutat la punctul Diverse.
Fiind epuizate toate punctele de pe ordinea de zi, Preşedintele de şedinţă mulţumeşte
pentru prezenţă şi declară şedinţa închisă.

Preşedinte de şedinţă,

Secretar General,

Cioba Cătălin-Zaharie

Pop Silvestru-Vasile
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