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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 27.06.2019

privind implementarea proiectului „Retea de apa potabilă și canalizare menajeră în localitățile Beica 

de Sus, Căcuciu, Sânmihaiu de Pădure, Șerbeni și Nadășa în comuna Beica de Jos, județul Mureș”

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

data de 27.06.2019;

Având în vedere:

- expunerea de motive prezentată de primarul comunei Beica de Jos, în calitatea sa de 

inițiator, înregistrată sub nr. 2624/24.06.2019;

- raportul de specialitate înregistrat sub nr. 2625/24.06.2019;

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

- prevederile art. 8 și 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) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul 

civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții;

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

completările ulterioare;

- O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor 

măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, 

cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 

documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri 

publice, cu modificările și completările ulterioare;

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

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

ulterioare;

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

Beica de Jos pentru perioada 2014-2020;                                                                        

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

municipiilor, orașelor și comunelor din județul Mureș;

- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare;

În temeiul:

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

pct. 14, 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 implementarea proiectului „Rețea de apă potabilă și canalizare menajeră

în localitățile Beica de Sus, Căcuciu, Sânmihaiu de Pădure, Șerbeni și Nadășa în comuna Beica de 

Jos, județul Mureș”.

Art.2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai proiectului „Rețea de apă potabilă și 

canalizare menajeră în localitățile Beica de Sus, Căcuciu, Sânmihaiu de Pădure, Șerbeni și Nadășa 

în comuna Beica de Jos, județul Mureș”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre.

Art.3. Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de 

realizare a investiției, în cazul obținerii finanțării prin Fondului de Dezvoltare şi Investiţii, gestionat 

de Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză, potrivit legii.

Art.4. Se aprobă finanțarea de la bugetul local a categoriilor de cheltuieli care nu se 

finanțează prin Fondul de Dezvoltare și Investiții.

Art.5. Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, în dubla sa 

calitate și de ordonator principal de credite, sau administratorul public al comunei. 

Art.6. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul Comunei  

Beica de Jos. 

Art.7. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei Beica de Jos, 

în temeiul prevăzut de lege, Primarului comunei Beica de Jos, Instituției Prefectului-Județul Mureș,
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compartimentului contabilitate, buget, compartimentului pentru urbanism, se afișează la sediul 

primăriei și se aduce la cunoștință publică prin afișare pe pagina de internet www.beica.ro

               

      

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                   Contrasemnează Secretar,        

            Haba Zaharie                                                                      Pop Silvestru-Vasile

                                    




