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HOTĂRÂREA NR. 47

din 09.10.2018

privind încetarea contractului de închiriere nr. 11/08.06.2011 prin acordul părților

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

09.10.2018;

            Având în vedere:

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

3682/26.09.2018, precum și avizul comisiilor de specialitate ale consiliului local;

- raportul compartimentului impozite și taxe locale, casierie și administrație publică locală 

nr. 3687/27.09.2018;

- cererea I.I. Kocsis Ferencz înregistrată la noi sub nr. 3633/24.09.2018;

- prevederile art. 1270 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare;

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

republicată, cu modificările și completările ulterioare şi prevederile Legii nr. 24/2000 privind 

normele de tehnică legislativă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul:

- prevederilor art. 36 alin. (2) litera c), alin. (5) litera a), alin. (9), art. 45 alin. (3) și ale art. 

115 alin. (1) litera b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare;

h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă încetarea prin acordul părților a contractului de închiriere nr. 

11/08.06.2011, încheiat între Comuna Beica de Jos și I.I. Kocsis Ferencz, începând cu data de 

10.10.2018.  
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Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei Beica 

de Jos, doamna Moldovan Maria.

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

comunei Beica de Jos, compartimentului contabilitate, buget, compartimentului impozite și taxe 

locale, casierie și administrație publică locală, I.I. Kocsis Ferencz, se afișează şi se aduce la 

cunoştinţă publică prin publicare pe site-ul instituţiei. 

   

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                    Contrasemnează Secretar,        

                   Neagu Vasile-Ioan                                                                    Pop Silvestru-Vasile

                                                                                                            




