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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 23.12.2013

privind aprobarea de principiu pentru realizarea unui acord de înfrățire cu localitatea Naro, județul 

Agrigento, regiunea Sicilia, Italia

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

23.12.2013;

            Având în vedere:

- expunerea de motive a primarului comunei Beica de Jos, județul Mureș precum şi avizul 

favorabil al comisiei de specialitate a consiliului local;

- luând act de Declarația semnată de Primarul localității Naro, județul Agrigento, regiunea 

Sicilia, Italia și Decizia nr. 71/2013 a Primăriei Naro, județul Agrigento, regiunea Sicilia, Italia, 

pentru a dezvolta prietenia și conviețuirea în mod pașnic, iar cetățenii celor două localități să 

colaboreze în raporturi strânse, de amiciție în rezolvarea tuturor problemelor, în optica cunoașterii 

și respectului reciproc;

În temeiul:

- prevederilor art. 36 alin. (2) litera e), alin. (7), alin. (9), art. 45 alin. (1), alin. (2) litera f) 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 dă aprobarea de principiu pentru realizarea unui acord de înfrățire cu localitatea 

Naro, județul Agrigento, regiunea Sicilia, Italia.

Art.2. Se împuternicește primarul comunei Beica de Jos, județul Mureș, doamna Moldovan 

Maria, să semneze Declarația de înfrățire dintre comuna Beica de Jos, județul Mureș și localitatea 

Naro, județul Agrigento, regiunea Sicilia, Italia.  
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Art.3. După avizarea de către Ministerul Afacerilor Externe și cel al Ministerului Dezvoltării 

Regionale și al Administrației Publice a proiectului acordului de înfrățire, Consiliul Local al comunei 

Beica de Jos, județul Mureș va adopta o hotărâre privind acordul de înfrățire dintre comuna Beica 

de Jos, județul Mureș și localitatea Naro, județul Agrigento, regiunea Sicilia, Italia.  

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului-Judeţul Mureş, Primarului 

comunei Beica de Jos, județul Mureș, Primăriei localității Naro, județul Agrigento, regiunea Sicilia, 

Italia, se afișează şi se aduce la cunoştinţa publicului prin afişare pe site-ul instituţiei.

                                                               

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

                   Oprea Crăciun                                                                                            

                                                                                                       Contrasemnează Secretar,

                                                                                                        Pop Silvestru-Vasile




