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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 29.05.2018

privind completarea art. 5 din H.C.L nr. 25/23.04.2018

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

de 29.05.2018;

            Având în vedere:

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

1765/17.05.2018;

- raportul de specialitate nr. 1766/17.05.2018 precum și avizul favorabil al comisiilor de 

specialitate a consiliului local;

- Hotărârea Consiliului Local Beica de Jos nr. 25/23.04.2018 privind aprobarea închirierii 

prin atribuire directă a suprafeței de 522,1 ha. pajiști(pășuni) aflate în domeniul privat al comunei 

Beica de Jos, judeţul Mureş;

- 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;

În temeiul:

- prevederilor art. 45 alin. (1) și art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Articolul 5 din Hotărârea Consiliului Local Beica de Jos nr. 25/23.04.2018 privind

aprobarea închirierii prin atribuire directă a suprafeței de 522,1 ha. pajiști(pășuni) aflate în

domeniul privat al comunei Beica de Jos, judeţul Mureş, se completează cu încă un aliniat, care va 

avea următorul conținut:
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,,Garanția de bună execuție a contractului se constituie de către locatar (chiriaș) în termen 

de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului de închiriere. Garanția de bună execuție a 

contractului este în cuantum de 50 % din valoarea chiriei / 1 an / suprafață totală închiriată și se 

constituie pentru perioada derulării contractului de închiriere. Dacă în termen de 5 zile lucrătoare 

locatarul (chiriașul) nu face dovada constituirii garanției de bună execuție a contractului, acesta se 

reziliază de drept”.  

Art.2. Restul prevederilor din Hotărârea Consiliului Local Beica de Jos nr. 25/23.04.2018 

privind aprobarea închirierii prin atribuire directă a suprafeței de 522,1 ha. pajiști(pășuni) aflate în

domeniul privat al comunei Beica de Jos, judeţul Mureş, rămân neschimbate.

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

comunei Beica de Jos, viceprimarului comunei Beica de Jos, se afişează și se aduce la cunoştinţă 

publică prin publicarea pe site-ul instituției.

               

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                           Contrasemnează Secretar,        

               Oprea Crăciun                                                               Pop Silvestru-Vasile

                                                                                           


