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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. 32

din 03.07.2017

privind aprobarea bugetului final al proiectului ,,Modernizare și dotare cămin cultural în 

comuna Beica de Jos, sat Șerbeni, județul Mureș" - prin AFIR - SUB-MĂSURA 7.6 ,,Investiți 

asociate cu protejarea patrimoniului cultural"

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. 

2182/20.06.2017;

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

locală nr. 2184/20.06.2017;

- avizul comisiilor de specialitate;

- prevederile art. 120 şi art. 121 alin. (1) şi (2) din Constituţia României, republicată;

- prevederile art. 8 şi art. 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 

Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

- prevederile art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu 

modificările ulterioare;

- prevederile art. 20 şi art. 21 din Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006, cu 

modificările și completările ulterioare;

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare;

- 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; 

- SUB-MĂSURA 7.6 ,,Investiți asociate cu protejarea patrimoniului cultural";

- H.G nr. 964/2002 privind atestarea domeniului public al județului Mureș, precum și al 

municipiilor, orașelor și comunelor din județul Mureș;
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- prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică, cu modificările și 

completările ulterioare;

- precizările SIBA-CE  CRFIR-ALBA-IULIA nr. 102/04.03.2016 și înregistrate la noi sub 

nr. 733/07.03.2016;

- documentația de avizare a lucrărilor de intervenție conform prevederilor Hotărârii 

Guvenului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-

economice aferente investitiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a 

devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii, aprobarea Structurii 

devizului general şi a Metodologiei privind elaborarea devizului general pentru obiective de 

investiţii şi lucrări de intervenţii, analizând indicatorii tehnico-economici ai proiectului: 

„Modernizare și dotare cămin cultural în comuna Beica de Jos, sat Șerbeni, județul Mureș”.

- prevederile H.C.L nr. 25/07.09.2016 privind aprobarea valorii actualizate a proiectului 

„Modernizare și dotare cămin cultural în comuna Beica de Jos, sat Șerbeni, județul Mureș”, 

prevederile H.C.L nr. 59/2015 privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală a comunei 

Beica de Jos pentru perioada 2014-2020 precum și prevederile H.C.L nr. 62/14.12.2016 

privind implementarea proiectului „Modernizare și dotare cămin cultural în comuna Beica de 

Jos, sat Șerbeni, județul Mureș” și prevederile H.C.L nr. 20/2016 privind modificarea art. 1 

din HCL nr. 62 din 14.12.2015 și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Modernizare 

și dotare cămin cultural în comuna Beica de Jos, sat Șerbeni, județul Mureș”.   

- contractul de finanțare nr. CO760CN00031572800207/27.09.2016 pentru acordarea 

ajutorului financiar nerambursabil în condițiile programului național pentru dezvoltare rurală -

,,Modernizare și dotare cămin cultural în comuna Beica de Jos, sat Șerbeni, județul Mureș" -

prin AFIR - SUB-MĂSURA 7.6 ,,Investiți asociate cu protejarea patrimoniului cultural" precum 

și adresa CRFIR 7 Centru Alba Iulia nr. 1433/01.02.2017 privind Notificarea de acceptare a 

modificărilor financiare.                                                                              

În temeiul:

- prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b) şi d), art. 36 alin. (4) litera d), art. 36 alin. 6 litera a) 

pct. 4, art. 45 alin. (1) și art. 115 alin. (1) litera b) din Legea administraţiei publice locale nr. 

215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

h o t ă r ă ş t e:

Art.1. Se aprobă bugetului final al proiectului ,,Modernizare și dotare cămin cultural în 

comuna Beica de Jos, sat Șerbeni, județul Mureș" - prin AFIR - SUB-MĂSURA 7.6 ,,Investiți 

asociate cu protejarea patrimoniului cultural" în sumă totală de 2.241.800,34 RON, din care 
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valoarea eligibilă prin proiect este de 1.630.797,95 RON iar valoarea neeligibilă este de 

611.002,38 RON.

Art.2. Cheltuielile neeligibile în valoare de 611.002,38 RON vor fi suportate din bugetul 

local al comunei Beica de Jos, județul Mureș.

Art.3. 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                               

                                                                                         


