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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. 25

din 14.05.2014

privind declararea comunei Beica de Jos, județul Mureș, România și localitatea Naro, județul 

Agrigento, regiunea Sicilia, Italia, localități înfrățite precum și stabilirea componenței Comitetului de 

înfrățire care să coordoneze legăturile și relațiile cu localitatea înfrățită  

            Consiliul local Beica de Jos, judeţul Mureş, întrunit în şedinţa ordinară din data de 

14.05.2014;

Având în vedere:

- expunerea de motive a primarului comunei Beica de Jos, județul Mureș;

- avizul Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei Beica de Jos;

- Declarația semnată de Primarul localității Naro, județul Agrigento, regiunea Sicilia, Italia și 

Decizia nr. 71/2013 a Primăriei Naro, județul Agrigento, regiunea Sicilia, Italia;

- Hotărârea Consiliului Local Beica de Jos nr. 42 din 23.12.2013 privind aprobarea de 

principiu pentru realizarea unui acord de înfrățire cu localitatea Naro, județul Agrigento, regiunea 

Sicilia, Italia;

- adresa Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 15424/04.03.2014 

prin care avizează favorabil Proiectul Înțelegerii de Cooperare între comuna Beica de Jos, județul 

Mureș și localitatea Naro, județul Agrigento, regiunea Sicilia, Italia;

- adresa Ministerului Afacerilor Externe - Direcția Drept Internațional și Tratate nr. H 2-1/589 

din 03.03.2014 privind avizul conform, favorabil încheierii Înțelegerii de Cooperare între comuna 

Beica de Jos, județul Mureș și localitatea Naro, județul Agrigento, regiunea Sicilia, Italia;

- prevederile art. 41 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele;

- Înțelegerea de Cooperare între comuna Beica de Jos, județul Mureș, România și 

localitatea Naro, județul Agrigento, regiunea Sicilia, Italia, semnată la localitatea Naro în data de 

01.04.2014 de către primarul comunei Beica de Jos, doamna Moldovan Maria și primarul localității 

Naro Dr. Giuseppe Morello;
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În temeiul:

- prevederilor art. 36 alin. (2) litera e), alin. (7), alin. (9), art. 45 alin. (1), alin. (2) litera f) și 

ale art. 115 alin. (1) litera b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

hotărăşte:

Art.1. Consiliul Local al comunei Beica de Jos ia act de Înțelegerea de Cooperare între

comuna Beica de Jos, județul Mureș, România și localitatea Naro, județul Agrigento, regiunea 

Sicilia, Italia, semnată la localitatea Naro în data de 01.04.2014 de către primarul comunei Beica 

de Jos, doamna Moldovan Maria și primarul localității Naro Dr. Giuseppe Morello și le declară 

localități înfrățite.

Art.2. Se împuternicește primarul comunei Beica de Jos, județul Mureș, doamna Moldovan 

Maria, să semneze și să asigure îndeplinirea prevederilor Înțelegerii de Cooperare prezentată în 

anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, prin programe sau proiecte de cooperare 

agreate în comun acord de către părțile semnatare.    

Art.3. Se stabilește Comitetul de înfrățire care să coordoneze legăturile și relațiile cu 

localitatea înfrățită, în următoarea componență:

1. Moldovan Maria - primar

2. Fabian Laszlo - viceprimar

3. Pop Silvestru-Vasile - secretar

4. Coasta Liviu-Viorel - consilier local

5. Tropotei Emanoil - consilier local

6. Gheorghe Alexandru-Vladimir - consilier local

7. Urs Marcel-Nicolae - consilier local

8. Ilieș Victor - consilier local

9. Bembe Nicolae - consilier local

10. Borda Vasile - consilier local

11. Kadar Istvan - consilier local

12. Bembe Nicolae - consilier local

13. Iacob Nicolae - consilier local

14. Cocean Ioan - delegat sătesc

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspunde primarul comunei Beica de 

Jos.  
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Art.5. Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului-Judeţul Mureş, Primarului 

comunei Beica de Jos, persoanelor nominalizate la art. 3, se afişează și se aduce la cunoștință 

publică prin afișare pe site-ul instituției.          

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                               

                Iacob Nicolae     

                                                                                                 Contrasemnează Secretar,

                                                                                                      Pop Silvestru-Vasile


