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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

                                                                                                           
                                                                                        

HOTĂRÂREA NR. 17

din 25.03.2014

privind încheierea unui contract de prestare a serviciului de precolectare, colectare și transport a 

deșeurilor municipale ale comunei Beica de Jos, județul Mureș

Consiliul local al comunei Beica de Jos, judetul Mures, întrunit în şedinţa ordinară din data de 

25.03.2014;

Având în vedere:

- expunerea de motive a primarului comunei Beica de Jos precum şi avizul favorabil al comisiei 

de specialitate a consiliului local; 

- prevederile Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor, cu modificările şi 

completările ulterioare;

- Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 republicată, cu modificările și 

completările ulterioare;

- H.G. nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;

- O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de 

concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările și completările 

ulterioare precum;

- oferta tehnică și financiară a SC F&G ECO SRL nr. 15/18.03.2014;

În temeiul:

- prevederilor art. 36 alin. (2) litera d), alin. (6) litera a) pct. 14 precum şi ale art. 45 alin. (1) din 

Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare,    

h o t ă r ă ş t e :
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Art.1. Se aprobă încheierea contractului de prestare a activităţii de colectare, transport şi 

depozitare a deşeurilor menajere de pe raza comunei Beica de Jos, judeţul Mureş cu SC F&G ECO 

SRL cu sediul în Tg-Mureş, str. Ion Buteanu, nr. 25/42, judeţul Mureş. 

Art.2.  Preţul achiziţiei este de 3250 RON + TVA/lună.

Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei se însărcinează primarul comunei Beica de Jos, 

judeţul Mureş.

Art.4.  Prezenta hotarare se comunică Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş, Primarului comunei 

Beica de Jos, compartimentului financiar-contabil, persoanelor interesate, se afişează și se aduce la 

cunoștință publică prin afișare pe site-ul instituției.

  

   PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                               

                Kadar Istvan     

                                                                                                 Contrasemnează Secretar,

                                                                                                        Pop Silvestru-Vasile




