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HOTĂRÂREA NR. 30
din 11.10.2016
privind promovarea aplicării strategiilor de management de proiect la nivelul Consiliului
Local Beica de Jos

Consiliul local al comunei Beica de Jos, judetul Mures, întrunit în şedinţa ordinară din
data de 11.10.2016;
Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului comunei Beica de Jos nr. 2954/29.09.2016;
- raportul de specialitate nr. 2955/29.09.2016;
- avizul favorabil al comisiilor de specialitate a consiliului local;
- prevederile art. 36 alin. (1), alin. (2) litera a) şi b) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare precum şi
dispoziţiile Legii nr. 339/2007 privind promovarea aplicării strategiilor de management de
proiect la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale judeţene şi locale, cu modificările și
completările ulterioare;
- prevederile art. 1 alin. (2), art. 2, art. 4 şi art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind
transparenţa decizională în administraţia publică şi prevederile Legii nr. 24/2000 privind
normele de tehnică legislativă;
În temeiul:
- prevederilor art. 45 alin. (2) 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. Proiectele cu finanţare internaţională pentru care Comuna Beica de Jos
beneficiază de finanţare totală sau parţială din fonduri ale programelor de finanţare ale Uniunii
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Europene sau din partea altor organisme de finanţare internaţionale şi pentru care are
calitatea de beneficiar, se vor derula prin nominalizarea unei echipe de management pe
fiecare proiect în parte - denumită Unitate de implementare a Proiectului (UIP), a cărei
componenţă va fi stabilită prin Dispoziţie a Primarului comunei Beica de Jos.
Art.2. Activitatea Unităţii de implementare va fi coordonată de primarul comunei
comunei Beica de Jos.
Art.3. În activitatea de iniţiere şi implementare a proiectelor finanţate din fonduri
structurale, drepturile şi obligaţiile membrilor UIP sunt cele prevăzute în actele normative ce
reglementează gestionarea acestor fonduri.
Art.4. Cu ducerea la îndeplinire se încredinţează primarul comunei Beica de Jos.
Art.5. Prezenta hotarare se comunică Instituţiei Prefectului – Judeţul Mureş, Primarului
comunei Beica de Jos, persoanelor interesate, se afişează și se aduce la cunoștință publică
prin afișare pe site-ul instituției.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Sava Zaharie
Contrasemnează Secretar,
Pop Silvestru-Vasile
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