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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. 57

din 20.12.2017

privind implementarea proiectului „Achiziția de utilaje în comuna Beica de Jos, județul Mureș”

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

20.12.2017;

            Având în vedere:

- expunerea de motive înregistrată sub nr. 4530/14.12.2017 precum şi avizul favorabil al 

comisiilor de specialitate a consiliului local;

- raportul de specialitate nr. 4531/14.12.017;

- prevederile art. 120 şi art. 121 alin. (1) şi (2) din Constituţia României, republicată;

            - prevederile art. 8 şi art. 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 

Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

            - prevederile art. 7 alin. (2) și art. 1166 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 

republicată, cu modificările ulterioare;

           - prevederile art. 20 şi art. 21 din Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006;

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

completările ulterioare;

- prevederile H.C.L nr. 59/2015 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală a 

comunei Beica de Jos pentru perioada 2014-2020 și prevederile H.C.L nr. 27/2015 privind 

asocierea şi participarea unităţii administrativ-teritoriale  comuna Beica de Jos în cadrul Grupului 

de Acţiune Locală (GAL) Prietenia Mures-Harghita, în vederea implementării strategiei de 

dezvoltare locala cu finanţare prin PNDR 2014-2020.

- prevederile art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare şi prevederile Legii nr. 
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24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare;

În temeiul:

- prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b) şi d), art. 36 alin. (4) litera d), art. 36 alin. 6 litera a) pct. 

16 și pct. 19, art. 45 alin. (1) și art. 115 alin. (1) litera b) din Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă Memoriul justificativ privind investiția „Achiziția de utilaje în comuna Beica 

de Jos, județul Mureș” conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă depunerea și implementarea proiectului „Achiziția de utilaje în comuna 

Beica de Jos, județul Mureș”.

Art.3. Proiectul „Achiziția de utilaje în comuna Beica de Jos, județul Mureș” este necesar și 

oportun pentru comunitate și se va depune la finanțare prin intermediul PNDR, Programul Leader, 

Submăsura 19.2, Măsura M1 la Asociația GAL Prietenia Mureș-Harghita. 

Art.4. Cheltuielile aferente proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de 

realizare a investiției, în cazul obținerii finanțării prin Programul Național de Dezvoltare Rurală –

P.N.D.R., potrivit legii.

Art.5. Consiliul Local al Comunei Beica de Jos se angajează să asigure cofinanțarea 

proiectului precum și a tuturor cheltuielilor neeligibile care vor apărea în implementarea acestui 

proiect.

Art.6. Autoritățile administrației publice locale se obligă să asigure veniturile necesare 

acoperirii cheltuielilor de mentenanță a investiției pe o perioadă de minim 5 ani de la data 

efectuării ultimei plăți în cadrul Proiectului.

Art.7. Numărul locuitorilor deserviți de proiect este de 2305, reprezentând 100% din totalul 

populației comunei Beica de Jos.

Art.8. Agenții economici deserviți direct de investiție sunt prezenți în anexa nr. 2 care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.9. Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, în dubla sa 

calitate și de ordonator principal de credite.

Art.10. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei 

Beica de Jos, județul Mureș.
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Art.11. Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului-Judeţul Mureş, Primarului 

comunei Beica de Jos, compartimentului contabilitete, buget, compartimentului achiziții publice, 

management proiecte, se afișează şi se aduce la cunoştinţa publicului prin afişare pe site-ul 

instituţiei.

         PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                         Contrasemnează Secretar,                    

                     Kis Iosif                                                                  Pop Silvestru-Vasile                                                                            


