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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

            

Anexă la Dispoziția primarului nr. 294/21.10.2019                                                 Nr. 4315/21.10.2019

                                                                                      

Având în vedere:

- dispoziția primarului nr. 294/21.10.2019 privind convocarea Consiliului Local al comunei 

Beica de Jos, judeţul Mureş în şedinţă ordinară, pentru data de 28.10.2019, ora 12,00 °°;

- prevederile art. 134 alin. (1) litera a), alin.(2), alin. (3) litera a) și alin. (5) din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, se convoacă Consiliul local al comunei Beica de Jos, judeţul 

Mureş în şedinţă ordinară pentru ziua de luni, 28 octombrie 2019, ora 12,00°°, în localul sediului 

administrativ situat în localitatea Beica de Jos, nr. 215, județul Mureș, cu următoarele  proiecte de

hotărâre ordine de zi, anexă la prezentul convocator .

Conform prevederilor art.134 alin. (5) litera b) și c) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 

privind Codul adminsitrativ materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi sunt următoarele:

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2019

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice a Primăriei comunei Beica 

de Jos

3. Proiect de hotărâre privind avizarea “Protocolului de colaborare pentru acoperirea 

costurilor pentru deșeurile care fac obiectul răspunderii extinse a producătorului din județul Mureș”

și a încheierii acestuia, între ADI ECOLECT Mureș și diferinte organizații de preluare a 

responsabilităților (OIREP)

4. Diverse

Conform prevederilor art. 134 alin. (5) litera d) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 

privind Codul adminsitrativ, modalitatea prin care sunt puse la dispoziția consilierilor locali, 

materialele înscrise pe proiectul  ordinii  de zi este următoarea:
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- transmiterea în format scris a proiectelor de hotărâre și a celorlalte materiale odată cu 

comunicarea convocatorului și a proiectului de ordine de zi.

În conformitate cu prevederilor art. 134 alin. (5) litera e) din  Ordonanța de Urgență 

nr.57/2019 privind Codul adminsitrativ, următoarelor comisii de specialitate le-au fost transmise 

spre avizare proiectele de hotărâre:

- Comisia juridică și de disciplină, protecție mediu și turism;

- Comisia pentru activităţi economico-financiare, agricultură, amenajarea teriroriului 

şi urbanism;

- Comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, sănătate și familie, 

muncă și protecție socială, protecție copii, tineret și sport.

Potrivit prevederilor art.134 alin. (5) litera f) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind 

Codul adminsitrativ se pot formula și depune amendamente asupra proiectelor de hotărâri  

menționate în convocator până la data ședinței.

Am luat la cunoștiință:        

Consilieri locali:                                                                                    Delegat sătesc:

1. Bucin Rodica-Valeria ...............................                                       1. Salcă Ilie ......................................

2. Crișan Ioan ...............................................                                                                                                                

3. Fabian Laszlo ...........................................                                  

4. Haba Zaharie ............................................                                                                                                                                                                                    

5. Kis Iosif .....................................................                                                     

6. Kiss Iosif  ...................................................                   

7. Moldovan Ioan ...........................................                                        

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

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

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

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

                                                                              PRIMAR,   

                                                          Moldovan Maria
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PROIECTUL ORDINII DE ZI

la ședința ordinară a Consiliului Local al Comunei Beica de Jos

din data de 28.10.2019 ora 12,00 °°

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2019 - inițiator Primar 

Moldovan Maria

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice a Primăriei comunei 

Beica de Jos - inițiator Primar Moldovan Maria

3. Proiect de hotărâre privind avizarea “Protocolului de colaborare pentru acoperirea 

costurilor pentru deșeurile care fac obiectul răspunderii extinse a producătorului din județul Mureș”

și a încheierii acestuia, între ADI ECOLECT Mureș și diferinte organizații de preluare a 

responsabilităților (OIREP) - inițiator Primar Moldovan Maria

4. Diverse

                                                                       PRIMAR,   

                                                                  Moldovan Maria




