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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. 4667 / 23.11.2018

               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 28.11.2018, ora 10,00 la 

sediul primăriei, având următoarea,

ordine de zi :

1. Proiect de hotărâre privind prelungirea valabilității Planului Urbanistic General și a 

Regulamentului de Urbanism al comunei Beica de Jos 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adițional nr. 1 la contractul de închiriere nr. 

28/07.05.2018 încheiat între Comuna Beica de Jos și Asociația ,,Valea Speranței” Beica de Jos

3. Proiect de hotărâre privind privind aprobarea angajării domnului Pop Dumitru-Victor ca 

asistent personal al persoanei cu handicap grav Pop Victor

4. Proiect de hotărâre privind privind dezmembrarea și scoaterea definitivă din circuitul 

agricol a suprafaței de 150 mp. teren extravilan, domeniul privat al comunei Beica de Jos, precum 

și aprobarea închirierii acestei suprafețe în vederea construirii unei staţii de telecomunicaţii, 

necesară desfăşurării activităţii de utilizator public al reţelei terestre ce permite stabilirea legăturilor 

de telecomunicaţii între telefoane mobile sau între acestea şi abonaţii reţelei telefonice comutată 

public

5. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 la HCL nr. 38/28.07.2017 privind 

stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei 

ocupaționale „Administrație” angajați în cadrul Primăriei Comunei Beica de Jos 
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6. 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 ....................................................




