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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. 42

din 23.09.2019

privind revizuirea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local Beica de Jos, 

județul Mureș

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

23.09.2019;

            Având în vedere:

- referatul de aprobare al Proiectului de hotărâre privind revizuirea Regulamentului de 

organizare și funcționare a Consiliului Local Beica de Jos, județul Mureș, înregistrat sub nr. 

3390/21.08.2019;

- raportul de specialitate înregistrat sub nr. 3809/19.09.2019;

- avizul comisiilor de specialitate a Consiliului local;

- prevederile Ordonanţei de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, ale Legii nr. 

52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, ale Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei 

în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi 

sancţionarea corupţiei, cu modificările ulterioare, ale Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la 

informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 115/2015 

pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei 

publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004

privind Statutul aleşilor locali, cu modificările șI completările ulterioare;

- prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 24/2000 privind normele de 

tehnică legislativă, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
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În temeiul:

- prevederilor 129 alin. (2) litera a), alin. (14), art. 139 alin. (3) litera i), art. 196 alin. (1) litera 

a) și ale art. 632 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă revizuirea Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local 

Beica de Jos, județul Mureș, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Prezentul Regulament intră în vigoare la data adoptării, dată cu care Hotărârea 

Consiliului Local nr. 7/13.07.2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a 

Consiliului Local Beica de Jos, județul Mureș își încetează valabilitatea.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică prin grija secretarului: Instituției Prefectului-Județul 

Mureș, Primarului comunei Beica de Jos, persoanelor interesate, se afișează și se aduce la 

cunoștință publică prin publicarea pe pagina de Internet la adresa www.beica.ro.   

                     

                            

             PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                         Contrasemnează Secretar,

Bucin Rodica-Valeria                                                        Pop Silvestru-Vasile  

http://www.primariagornesti.ro/



