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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. 28

din 04.07.2014

privind aprobarea aderării comunei Beica de Jos la Asociaţia Economistilor Mures

            Consiliul local Beica de Jos, judeţul Mureş, întrunit în şedinţă ordinară din data de 

04.07.2014;

            Având în vedere:
- raportul la proiectul de hotărâre precum și avizul comisiilor de specialitate;

- art. 10 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 

1985 şi ratificată prin Legea nr. 199/1997;

- art. 1 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu 

modificările și completările ulterioare;

- Ordonanţa Guvernului nr. 53/2002 privind Statutul- cadru al unităţii administrativ-teritoriale, 

cu modificările și completările ulterioare;

- art. 35 alin. (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare;

- Statutului Asociaţiei Economistilor Mures;

- H.G. nr. 1183/2012 pentru aprobarea Normelor privind sistemul de cooperare pentru 

asigurarea funcţiei de audit public intern;

- prevederile Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern, republicată cu modificarile si 

completarile ulterioare;

În temeiul:

- prevederilor art. 11 alin. (4), art. 36 alin. (2) lit. e), alin. (7) lit. c), art. 45 alin. (1) și alin. (2) 

lit. f),  art. 61 alin. (1) și (2), art. 62 alin. (1), precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b)din Legea 

administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

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

completările ulterioare;

h o t ă r ă ș t e :
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Art.1. Se aprobă aderarea comunei Beica de Jos  din judeţul Mureş la Asociaţia 

Economistilor Mureș.

Art.2. Se mandatează doamna Moldovan Maria, reprezentantul Comunei Beica de Jos 

pentru a semna acordul de cooperare  şi a semna Actul adiţional la Statutul Asociaţiei.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului-Judeţul Mureş, Primarului 

comunei Beica de Jos, Asociația Economiștilor Mureș, se afișează și se aduce la cunoștință 

publică prin afișare pe site-ul instituției.                      

                         

          PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                               

                    Bembe Nicolae     

                                                                                                  Contrasemnează Secretar,

                                                                                                        Pop Silvestru-Vasile


