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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 20.12.2018

privind scoaterea la licitaţie publică, în vederea închirierii, a unui spaţiu în suprafaţă de 40

mp. situat în incinta căminului cultural din localitatea Beica de Sus, aparţinând domeniului public al 

comunei Beica de Jos, judeţul Mureş

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

20.12.2018;

Având în vedere:

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

4275/02.11.2018 precum și avizul favorabil al comisiilor de specialitate a consiliului local;

- raportul de specialitate înregistrat sub nr. 4277/05.11.2018;

- prevederile art. 858 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare;

- prevederile art. 3 alin. (4), art. 14 şi art. 15 din Legea 213/1998 privind bunurile proprietate 

publică, cu modificările și completările ulterioare,

- prevederile art. 455 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și 

completările ulterioare;

- prevederile H.G nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea 

inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi 

judeţelor;

- anexa la H.C.L nr. 12/2001 privind adoptarea inventarului bunurilor din domeniul public, 

actualizat -  SECȚIUNEA I: BUNURI IMOBILE, numărul curent 48 ,,Cămin Beica de Sus”;

- prevederile H.G nr. 964/2002 privind atestarea domeniului public al județului Mureș, 

precum și a municipiilor, orașelor și a comunelor din județul Mureș - anexa 21;
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- 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. 

24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare;

- reportul de evaluare a proprietăților imobiliare înregistrat sub nr. 4330/07.11.2018; 

- prevederile art. 36 alin. (2), litera c) coroborat cu alin. (5), litera a), art.123, alin. (1) şi (2) 

din Legea nr. 215/2001, republicată, privind administraţia publică locală;

În temeiul:

- prevederilor art. 45 alin. (1) și (3) 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. Se aprobă Raportul de evaluare a proprietăților imobiliare înregistrat sub nr. 

4330/07.11.2018, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în vederea închirierii, a unui spaţiu în 

suprafaţă de 40 mp. situat în incinta căminului cultural din localitatea Beica de Sus, aparţinând 

domeniului public al comunei Beica de Jos, judeţul Mureş, identificat în anexa la H.C.L nr. 12/2001 

privind adoptarea inventarului bunurilor din domeniul public, actualizat -  SECȚIUNEA I: BUNURI 

IMOBILE, numărul curent 48 ,,Cămin Beica de Sus”.

Art.3. Se aprobă Studiul de oportunitate în vederea închirierii, a spaţiului identificat la art. 2, 

conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă Caietul de sarcini conform anexei nr. 3 care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre.

Art.5. Se aprobă Regulamentul privind organizarea și desfășurarea licitaţiei publice, în 

vederea închirierii, a unui spaţiu în suprafaţă de 40 mp. situat în incinta căminului cultural din 

localitatea Beica de Sus, aparţinând domeniului public al comunei Beica de Jos, judeţul Mureş, 

conform anexei nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Se aprobă Contractul - cadru de închiriere conform anexei nr. 5 care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6. (1) Comisiile de licitaţie şi de soluţionare a contestaţiilor vor fi desemnate de către 

primarul comunei Beica de Jos prin dispoziţie.
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(2) Consiliul Local al comunei Beica de Jos î-și desemnează câte doi reprezentanți 

pentru a face parte din comisia de licitație și de soluţionare a contestaţiilor, după cum urmează:

- se desemnează în comisia de licitație domnii consilieri: Kiss Iosif și Moldovan Ioan.

- se desemnează în comisia de soluționare a contestațiilor domnii consilieri: Ursu 

Gheorghe și Kis Iosif.

Art.7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspunde primarul și viceprimarul 

comunei Beica de Jos.  

Art.8. Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului-Judeţul Mureş, Primarului 

comunei Beica de Jos, viceprimarului comunei Beica de Jos, persoanelor interesate, se afişează 

și se va aduce la cunoştinţă publică prin publicarea pe pagina de Internet la adresa www.beica.ro. 

                  

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                Contrasemnează Secretar,        

                  Crișan Ioan                                                                      Pop Silvestru-Vasile

http://www.primariagornesti.ro/



