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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. 34

din 23.07.2014                                                            

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 11 din 27.02.2014 privind aprobarea realizării 

investiției de mică infrastructură pe proprietatea comunei Beica de Jos în cadrul proiectului ,, 

Centrul pentru Integrare Comunitară Beica de Jos"

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

data de 23.04.2014;

Având în vedere:

- expunerea de motive a primarului comunei Beica de Jos, județul Mureş;

- avizul comisiei de specialitate;

În temeiul:

- prevederilor art. 36 alin (2), litera d), alin. (4) litera d) şi ale art. 45 alin. (1) din Legea nr. 

215/2001, privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare,

h o t ă r ă ş t e:

Art.1. Articolul 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 11 din 27.02.2014 privind aprobarea 

realizării investiției de mică infrastructură pe proprietatea comunei Beica de Jos în cadrul 

proiectului ,,Centrul pentru Integrare Comunitară Beica de Jos", se modifică și va avea următorul 

conținut:

,,Art.2. Consiliul local al Comunei Beica de Jos, după terminarea perioadei de finanțare a 

activităților din cadrul proiectului ,,Centrul pentru Integrare Comunitară Beica de Jos", finanțat prin 

schema de granturi mici ,,Local", din cadrul programului RO 11 ,,Copi și tineri în situații de risc și 

Inițiative locale și regionale pentru reducerea inegalităților naționale și promovarea incluziunii 

sociale", Granturile SEE 2009-2014, se angajează ca după terminarea lucrărilor de construcție să
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nu schimbe obiectul clădirii construite, să asigure sustenabilitatea obiectivului rezultat din execuția 

Proiectului prin suportarea costurilor aferente întreținerii și funcționării pe o perioadă de 5 ani și se 

angajează să încheie o poliță de asigurare a clădirii și a bunurilor achizonate prin proiect pe o 

perioadă de 5 ani."  

Art.2. Restul prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 11 din 27.02.2014, rămân 

neschimbate

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

comunei Beica de Jos, compartimentului financiar-contabil se afişează și se aduce la cunoștință 

publică prin afișare pe site-ul instituției.

            PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

                       Bembe Nicolae

                                                                                                        

                                                                                                        Contrasemnează Secretar,

                                                                                                              Pop Silvestru-Vasile


