
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. 872 / 22.02.2019

               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 ședință ordinară pentru data de 28.02.2019, ora 12,00 la 

sediul primăriei, având următoarea,

ordine de zi :

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acţiuni sau lucrări de interes local 

pentru repartizarea orelor de muncă, privind beneficiarii venitului minim garantat pentru anul 2019 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de asistenți personali ai persoanelor cu 

handicap pentru anul 2019

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea angajării doamnei Crișan Alina-Maria ca asistent 

personal al persoanei cu handicap grav Truta Maria

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea angajării doamnei Buțiu Sorina-Daniela ca asistent 

personal al persoanei cu handicap grav Butiu Viorica

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea amplasării pe terenul situat în localitatea Șerbeni, 

nr. 35, județul Mureș, înscris în CF 51168 Beica de Jos, nr. Cadastral 51168, domeniul public al 

comunei Beica de Jos, a lucrării ,,Instalare cabinet ONU și Racord electric”

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

casare

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului pe anul 2018

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin atribuire directă a suprafeței de 

134,75 ha. pajiști(pășuni) aflate în domeniul privat al comunei Beica de Jos, judeţul Mureş

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului general actualizat și a principalilor 

indicatori tehnico-economici actualizați ca urmare a aplicării O.U.G nr. 114/2018 privind instituirea 



unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi 

completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, la contractele de achiziție publică

aferente obiectivului de investiții: „Asfaltare străzi de interes public în Beica de Jos, Nadășa, Beica 

de Sus, Șerbeni și drumuri comunale DC 14 Beica de Jos - Habic, DC 10 Căcuciu - Sânmihai de 

Pădure, județul Mureș” finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2017-2020 și a 

finanțării de la bugetul local a cheltuielilor conform devizului general actualizat și a prevederilor art. 

8 din Ordinul M.D.R.A.P. nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea 

în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea 

Programului naţional de dezvoltare locală

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului general actualizat și a principalilor 

indicatori tehnico-economici actualizați ca urmare a aplicării O.U.G nr. 114/2018 privind instituirea 

unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi 

completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, la contractele de achiziție publică

aferente obiectivului de investiții: „Construire dispensar medical uman Beica de Jos” finanțat prin 

Programul Național de Dezvoltare Locală 2017-2020 și a finanțării de la bugetul local a cheltuielilor 

conform devizului general actualizat și a prevederilor art. 8 din Ordinul M.D.R.A.P. nr. 1851/2013 

privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală

11. Raportul primarului asupra situației gestionării bunurilor

12. Raportul primarului privind starea economică, socială şi de mediu a unităţii 

administrativ-teritoriale

13. Diverse

                         

PRIMAR,

                                                                                                                                             Moldovan Maria       

1. Crișan Ioan ...............................................                                                                                                                                                             

2. Fabian Laszlo ...........................................                                  

3. Haba Zaharia .............................................                                                                                                                                                                           

4. Kis Iosif .....................................................                                                     

5. Kiss Iosif  ...................................................                   

6. Moldovan Ioan ...........................................                   

7. Neagu Vasile-Ioan ......................................                                       

8. Oprea Crăciun .............................................                                                            

9. Sava Zaharie ...............................................                                               



10. Tropotei Emanoil .......................................

11. Ursu Gheorghe ..........................................

12. Salcă Ilie ....................................................

Invitați:

1. Lucrătorii postului de Poliție Beica de Jos .........................

2. Grama Ioan-Alexandru - Polițist local principal ..................

3. Ilieș Victor - Agent de pază ................................................

4. Drăgoi Ioan - Agent de pază ..............................................




