
1

ROMÂNIA
JUDEŢUL  MUREŞ

COMUNA BEICA DE JOS
-PRIMAR-

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

DISPOZIŢIA  NR. 106

din 15.04.2013

privind constituirea comisiei de licitație și de soluționare a contestațiilor privind închirierea prin 

licitație publică deschisă cu strigare a unei suprafețe de 546,19 ha pășune aparținând domeniului 

privat al comunei Beica de Jos, județul Mureș

Moldovan Maria, primarul comunei Beica de Jos, judeţul Mureş;

Având în vedere:

- Hotărârea Consiliului Local Beica de Jos nr. 16/28.03.2013 privind închirierea unei 

suprafețe de 546,19 ha pășune aparținând domeniului privat al comunei Beica de Jos, județul 

Mureș;

- prevederile Legii nr. 214/2011 pentru organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor;

- Ordinul MAPDR nr. 541/2009 pentru modificarea şi completarea Strategiei privind 

organizarea activităţii de îmbunătăţire şi exploatare a pajiştilor la nivel naţional, pe termen mediu şi 

lung, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor şi al ministrului 

administraţiei publice nr. 226/235/2003;

- prevederile art. 4 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu 

modificările și completările ulterioare;

În temeiul:

- prevederilor art. 63 alin. (1) litera a) coroborat cu art. 68 alin. (1) şi art. 115 alin. (1) litera 

a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

D I S P U N E:

Art.1. Se constituie Comisia de licitație privind închirierea prin licitație publică deschisă cu 

strigare a unei suprafețe de 546,19 ha pășune aparținând domeniului privat al comunei Beica de 

Jos, județul Mureș, în următoarea componenţă:
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Preşedinte:                   Cerăceanu Gyongyi Iudid - inspector principal   

Membrii:                        Grama Iuliu-Dorin - referent superior   

Ilieș Aurelia - Consilier gradul II                                                      

                                      Gheorghe Alexandru-Vladimir - consilier local                    

                                      Borda Vasile - consilier local

Art.2. Se constituie comisia de soluționare a contestațiilor în următoarea componență:

Preşedinte:                   Suciu Traian - Consilier principal   

Membrii:                        Suciu Lenuța - referent superior   

Moldovan Maria-Andrea - Referent asistent                                                       

                                      Ilieș Victor - consilier local                    

                                      Coasta Liviu-Viorel - consilier local 

Art.3. Se numește secretar al celor două comisii domnul Pop Silvestru-Vasile având funcția 

de secretar al comunei Beica de Jos, județul Mureș.

Art.4. Se numește expert cooptat pentru licitația privind închirierea prin licitație publică

deschisă cu strigare a unei suprafețe de 546,19 ha pășune aparținând domeniului privat al 

comunei Beica de Jos, județul Mureș, domnul Pleșa Adrian - consilier - Consiliul Județean 

Mureș.

Art.5. Licitația va avea loc la data de 29.04.2013 ora 10,  la sediul primăriei comunei Beica 

de Jos, județul Mureș.

Art.6. Prezenta dispoziţie se comunică  Instituţiei Prefectului - Judeţul Mureş, primarului 

comunei Beica de Jos și persoanelor nominalizate la art. 1, 2, 3 și 4.

                       PRIMAR,                                            

                  Moldovan Maria                                                    Avizat pentru legalitate        

                                                                                                             Secretar,

                                                                                                     Pop Silvestru-Vasile




