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ROMÂNIA
JUDEŢUL  MUREŞ

COMUNA BEICA DE JOS
-PRIMAR-

BEICA DE JOS, str. Principală nr.215
E-mail: beica@cjmures.ro, Tel./ Fax. 0265-719612

                                                                                                Nr. ______ din 09.04.2015

               În baza prevederilor art. 39 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare, Moldovan Maria primarul comunei 

Beica de Jos, convoacă consiliul local în şedinţă ordinară pentru data de 15.04.2015, ora 13,00 la 

sediul primăriei, având următoarea,

ordine de zi :

1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor cu obiecte de inventar propuse pentru 

casare 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului pe anul 2014

4. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2015

5. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea preluării în domeniul public al comunei 

Beica de Jos, județul Mureș a imobilului format din teren extravilan în suprafață de 6000 mp., teren 

situat în comuna Beica de Jos, sat Beica de Jos, județul Mureș și înscris în Cartea Funciară 

numărul 50485 a localității Beica de Jos, număr cadastral 50485

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea înscrierii provizorie în CF a dreptului de proprietate 

publică a comunei Beica de Jos asupra unor terenuri situate în intravilanul comunei Beica de Jos, 

județul Mureş și completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 12/2001 privind adoptarea 

inventarului bunurilor din domeniul public, actualizat  

7. Proiect de hotărâre privind încheierea unui act adițional la contractul nr. 14/19.04.2014

de prestare a serviciului de precolectare, colectare și transport a deșeurilor municipale ale 

comunei Beica de Jos, județul Mureș

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului unor taxe speciale  pe anul 2015
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9. Raportul primarului privind starea economică, socială şi de mediu a unităţii administrativ-

teritoriale

10. Raportul primarului asupra situației gestionării bunurilor

11. Diverse                                                                         

   PRIMAR,

                                                                                                                    Moldovan Maria     

1. Bembe Nicolae ....................................... 
2. Borda Vasile ............................................                                                                                                                                                                                 
3. Coasta Liviu Viorel ..................................                                                                                               
4. Fábian László ..........................................                                
5. Gheorghe Alexandru Vladimir .................
6. Iacob Nicolae ...........................................
7. Ilieș Victor ................................................
8. Kadar Istvan .............................................
9. Oprea Crăciun ……………………………..
10. Tropotei Emanoil ..................................…
11. Urs Marcel-Nicolae .................................
12. Cocean Ioan ...........................................


