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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. 44

din 19.08.2015

privind aprobarea și asigurarea sustenabilități proiectului ,,Ready Set Go!` - creșterea rezultatelor 

privind dezvoltarea timpurie a copilor romi"

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

19.08.2015;

Având în vedere:

- expunerea de motive a primarului comunei Beica de Jos înregistrată sub nr. 

2776/13.08.2015;

- avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Beica de Jos;

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare;

- prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu 

modificările și completările ulterioare;

În temeiul:

- prevederilor art. 36 alin. (2) litera d), alin. (4) litera d), art. 45 alin. (1) și ale art. 115 alin. (1) 

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

completările ulterioare;

hotărăşte:

Art.1. Consiliul Local al comunei Beica de Jos se angajează să asigure sustenabilitatea 

proiectului ,,Ready Set Go!` - creșterea rezultatelor privind dezvoltarea timpurie a copilor romi" și 

va menține destinația actuală de instituție de învățământ preșcolar - grădiniță pentru imobilul 

reabilitat în cadrul proiectului ,,Ready Set Go!` - creșterea rezultatelor privind dezvoltarea timpurie 

a copilor romi" pe o perioadă de cel puțin 5 ani după finalizarea proiectului.
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Art.2. Consiliul Local al comunei Beica de Jos se angajează ca pe durata implementării 

proiectului și pentru o perioadă de cel puțin 5 ani ulterior finalizării acestuia, imobilul reabilitat în 

cadrul proiectului ,,Ready Set Go!` - creșterea rezultatelor privind dezvoltarea timpurie a copilor 

romi" să fie asigurat împotriva incendiilor, furtului precum și altor incidente cu privire la care se 

contractează asigurări în mod normal.

Art.3. Consiliul Local al comunei Beica de Jos se angajează ca pe o perioadă de cel puțin 5 

ani ulterior finalizării proiectului, să asigure resursele adecvate pentru mentenanța imobilului 

reabilitat în cadrul proiectului ,,Ready Set Go!` - creșterea rezultatelor privind dezvoltarea timpurie 

a copilor romi". 

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspunde primarul comunei Beica de 

Jos.  

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului-Judeţul Mureş, Primarului 

comunei Beica de Jos, compartimentului financiar-contabil, se afişează şi se aduce la cunoştinţă 

publică prin publicare pe site-ul instituţiei.    

      

                       

                 PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                            Contrasemnează Secretar,                              

                    Fabian Laszlo                                                                Pop Silvestru-Vasile


