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ROMÂNIA
JUDEŢUL  MUREŞ

COMUNA BEICA DE JOS
-CONSILIUL LOCAL-

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

                                           

                                                                                                     

HOTĂRÂREA NR. 11

din 28.02.2018

privind inițierea procedurii de închiriere a unor pajiști aflate în domeniul privat al comunei Beica de 

Jos, județul Mureș

            Consiliul Local al comunei Beica de Jos, judeţul Mureş, întrunit în şedinţa extraordinară din 

data de 28.02.2018;

            Având în vedere:

- expunerea de motive a primarului comunei Beica de Jos înregistrată sub nr. 

585/21.02.2018;

- reportul de specialitate înregistrat sub nr. 586/21.02.2018;

- prevederile art. 9 alin. (3) din O.U.G. nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea şi 

exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 

18/1991, cu modificările și completările ulterioare;

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

modificările și completările ulterioare;

- prevederile art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare şi prevederile Legii nr. 

24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare;

- prevederile art. 36 alin. (2) litera c), alin. (5) litera b), art. 121 alin. (2) și art. 123 alin. (1) și 

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

completările ulterioare;

În temeiul:

- prevederilor art. 45 alin. (1) și (3) și ale art. 115 alin. (1) litera b) din Legea nr. 215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
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h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă inițierea procedurii de închiriere a unor pajiști aflate în domeniul privat al 

comunei Beica de Jos, județul Mureș, urmând ca la o ședință ulterioară să se aprobe caietul de 

sarcini, regulamentul de organizare și desfășurare a licitației privind închirierea unor pajişti aflate 

în domeniul privat al comunei Beica de Jos, judeţul Mureş precum și desemnarea reprezentanților 

consiliului local care să facă parte din comisia de licitație și comisia de soluționare a contestaților.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei Beica 

de Jos. 

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului-Judeţul Mureş, Primarului 

comunei Beica de Jos, se afişează și se va aduce la cunoştinţă publică prin publicarea pe pagina 

de Internet la adresa www.beica.ro.

               

                     

         PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

                 Kiss Iosif                                                             Contrasemnează Secretar,

                                                                                                        Pop Silvestru-Vasile                                                                          


