ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA BEICA DE JOS
-CONSILIUL LOCALBEICA DE JOS, str. Principală nr.215
E-mail: beica@cjmures.ro, Tel./ Fax. 0265-719612

HOTĂRÂREA NR. 31
din 08.06.2015
privind însuşirea de către Consiliul local al comunei Beica de Jos a Statutului Asociaţiei
Secretarilor Unităţilor Administrativ-Teritoriale din judeţul Mureş
Consiliul local Beica de Jos, judeţul Mureş, întrunit în şedinţa ordinară din data de
08.06.2015;
Având în vedere:
- raportul la proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 1906/02.06.2015 precum şi avizul
favorabil al comisiei de specialitate a consiliului local;
- prevederile art. 29 alin. (4) din legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul:
- prevederilor art. 45 alin. (1) și ale art. 115 alin. (1) litera 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. Consiliul local al comunei Beica de Jos îşi însuşeşte Statutul Asociaţiei Secretarilor
Unităţilor Administrativ-Teritoriale din judeţul Mureş, asociaţie cu personalitate juridică, conform
certificatului nr.18/18.02.2009, eliberat de către Judecătoria Târgu Mureş, având sediul în Târgu
Mureş, P-ţa Victoriei, nr.3, judeţul Mureş.
Art.2. Se aprobă ca din bugetul local să se achite în contul asociaţiei cotizaţia anuală de
300 lei.
Art.3. (1) Se împuterniceşte domnul Pop Silvestru-Vasile, secretar al comunei Beica de Jos,
să facă parte din asociaţia prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre.
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(2) Mandatul de reprezentare prevăzut la alin.1 este valabil atâta timp cât domnul Pop
Silvestru-Vasile îndeplineşte funcţia de secretar al unităţii administrativ-teritoriale.
Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei
Beica de Jos şi compartimentul financiar-contabil.
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului-Judeţul Mureş, Primarului
comunei Beica de Jos, compartimentului financiar-contabil, domnului Pop Silvestru-Vasile, se
afișează și se aduce la cunoștință publică prin afișare pe site-ul instituției.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Tropotei Emanoil

Contrasemnează Secretar,
Pop Silvestru-Vasile
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