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HOTĂRÂREA NR. 35
din 02.07.2018
la proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general, a indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul de investiție ,,Reabilitate și dotare Școală primară Șerbeni”

Consiliul local al comunei Beica de Jos, judeţul Mureş, întrunit în şedinţa ordinară din data de
02.07.2018;
Având în vedere:
- expunerea de motive prezentată de primarul comunei Beica de Jos, în calitatea sa de
inițiator, înregistrată sub nr. 2388/02.07.2018;
- raportul de specialitate al compartimentului pentru urbanism înregistrat sub nr.
2389/02.07.2018;
- Strategia de Dezvoltare Locala a comunei Beica de Jos, Obiectiv 6: Dezvoltarea sistemului
social din comună, Acțiunea 6.1: Prioritatea acordată investițiilor în repararea și modernizarea
spațiilor de învățământ preșcolar, primar și gimnazial, inclusiv dotarea cu tehnică de calcul și acces
internet și înființarea unui centru afterschool, aprobata prin Hotărârea Consiliului Local nr. 25/
25.11.2015;
- 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;
- 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.
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- H.G nr. 964/2002 privind atestarea domeniului public al județului Mureș, precum și al
municipiilor, orașelor și comunelor din județul Mureș;
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. 1, 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 documentația tehnico-economică și indicatorii tehnico-economici pentru
obiectivul de investiție ,,Reabilitate și dotare Școală primară Șerbeni”, conform anexei care face
parte integrantă din prezenta hotărâre
Art.2. Se împuternicește Primarul comunei Beica de Jos, județul Mureș, doamna Moldovan
Maria ca reprezentant legal al comunei, să semneze toate actele necesare, precum și să semneze
contractul de finanțare în numele comunei Beica de Jos.
Art.3. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei
Beica de Jos, județul Mureș.
Art.4. 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,
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,
Oprea Crăciun

Contrasemnează Secretar,
Pop Silvestru-Vasile
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