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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. 30

din 03.07.2017

privind aprobarea construirii și montării unui rezervor de înmagazinare apă pe terenul înscris 

în Cartea Funciară nr. 50485 Comuna Beica de Jos în cadrul proiectului de investiție ,,Sistem 

de alimentare cu apă și canalizare menajeră în comuna Beica de Jos, județul Mureș" 

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

data de 03.07.2017;

Având în vedere:

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

2222/22.06.2017;

- raportul de specialitate al compartimentului financiar-contabil și administrație publică 

locală nr. 2224/22.06.2017;

- avizul comisiilor de specialitate;

- prevederile Legii 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 Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică, cu modificările și 

completările ulterioare;

- contractul de finanțare nr. 51N/16.03.2012 încheiat între Administrația Fondului 

Pentru Mediu și Comuna Beica de Jos în vederea implementării proiectului de investiție 

,,Sistem de alimentare cu apă și canalizare menajeră în comuna Beica de Jos, județul 

Mureș";

- Cartea Funciară nr. 50485 Comuna Beica de Jos;

În temeiul:

- prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (2) litera c), alin. (6) litera a) pct. 14, alin. (9), art. 45 

și ale art. 115 alin. (1) litera b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
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h o t ă r ă ş t e:

Art.1. (1) Se aprobă construirea și montarea unui rezervor de înmagazinare apă pe 

terenul înscris în Cartea Funciară nr. 50485 Comuna Beica de Jos în cadrul proiectului de 

investiție ,,Sistem de alimentare cu apă și canalizare menajeră în comuna Beica de Jos, 

județul Mureș".

(2) Terenul pe care se va realiza construirea și montarea acestui rezervor de 

apă este înregistrat în evidențele comunei Beica de Jos ca bun imobil aparținând domeniului 

public.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează doamna Moldovan 

Maria, primarul comunei Beica de Jos, județul Mureș.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică: Instituției Prefectului-Județul Mureș, Primarului 

comunei Beica de Jos, județul Mureș, compartimentului financiar-contabil și administrație 

publică locală, persoanelor interesate, se afișează și se aduce la cunoștință publică prin 

afișare pe site-ul instituției.

           

     PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                               

                Moldovan Ioan     

                                                                                                   Contrasemnează Secretar,

                                                                                                        Pop Silvestru-Vasile                               

                                                                                         


