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               Nr. 2257/ 27.06.2017

               În baza prevederilor art. 39 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată cu modificările şi completările ulterioare, Moldovan Maria primarul comunei Beica de Jos, 

convoacă consiliul local în ordinară pentru data de 03.07.2017, ora 10,00 la sediul primăriei, având 

următoarea,

ordine de zi :

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea construirii și montării unui rezervor de înmagazinare apă pe 

terenul înscris în Cartea Funciară nr. 50485 Comuna Beica de Jos în cadrul proiectului de investiție 

,,Sistem de alimentare cu apă și canalizare menajeră în comuna Beica de Jos, județul Mureș" 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea construirii unei stații de pompare și clorinare pe terenul 

înscris în Cartea Funciară nr. 51743 Comuna Petelea în cadrul proiectului de investiție ,,Sistem de 

alimentare cu apă și canalizare menajeră în comuna Beica de Jos, județul Mureș"

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului final al proiectului ,,Modernizare și dotare cămin 

cultural în comuna Beica de Jos, sat Șerbeni, județul Mureș" - prin AFIR - SUB-MĂSURA 7.6 ,,Investiți 

asociate cu protejarea patrimoniului cultural"

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii de investiție și a solicitării scrisorii de garanție pentru 

garantarea avansului în cadrul proiectului ,,Modernizare și dotare cămin cultural în comuna Beica de Jos, 

sat Șerbeni, județul Mureș" - prin AFIR - SUB-MĂSURA 7.6 ,,Investiți asociate cu protejarea patrimoniului 

cultural"

5. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2017

6. Diverse                                

   PRIMAR,

                                                                                                                                        Moldovan Maria  

1. Crișan Ioan ...............................................                                                                                    
2. Fabian Laszlo ...........................................                                  
3. Haba Zaharia .............................................                                                                   
4. Iacob Nicolae ............................................                                                                                                                          
5. Kis Iosif .....................................................                             
6. Kiss Iosif  ...................................................                   
7. Moldovan Ioan ...........................................                   
8. Neagu Vasile-Ioan ......................................                 
9. Sava Zaharie ...............................................
10. Tropotei Emanoil .......................................
11. Urs Marcel-Nicolae ....................................


