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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. 36

din 30.07.2019

privind modificarea preambulului la HCL nr. 23/24.04.2019 în sensul îndreptării erorii materiale

            Consiliul Local al comunei Beica de Jos, judeţul Mureş, întrunit în şedinţa ordinară din data 

de 30.07.2019;

            Având în vedere:

- referatul de aprobare al proiectului de hotărâre privind completarea HCL nr. 30/2019 

privind aprobarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare în 

judeţul Mureş înregistrat sub nr. 3034/19.07.2019; 

- expunerea de motive a primarului comunei Beica de Jos înregistrată sub nr. 

2841/05.07.2019;

- raportul de specialitate nr. 2842/05.07.2019;

- avizul favorabil al comisiilor de specialitate ale consiliului local;

- Hotărârea Consiliului Local Beica de Jos nr. 23/24.04.2019 privind scoaterea la licitație 

publică în vederea închirierii a unei suprafețe de 3,0291 ha. teren extravilan aflat în domeniul 

privat al comunei Beica de Jos, judeţul Mureş;

- adresa Instituției Prefectului-Județul Mureș nr. 6180/SVI/01.07.2019; 

- prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 24/2000 privind normele de 

tehnică legislativă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul:

- prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (14), art. 139 alin. (1) și ale art.196 alin. (1) litera a) din 

O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

h o t ă r ă ș t e :
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Art.1. Se modifică Hotărârea Consiliului Local Beica de Jos nr. 23/24.04.2019 privind 

scoaterea la licitație publică în vederea închirierii a unei suprafețe de 3,0291 ha. teren extravilan 

aflat în domeniul privat al comunei Beica de Jos, judeţul Mureş, în partea de preambul, în sensul 

îndreptării erorii materiale și scrierii corecte a temeiului legal astfel:

- prevederile art. 555, art. 1270, art. 1777 și art. 1779 din Legea nr. 287/2009 privind Codul 

civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Art.2. Restul prevederilor din Hotărârea Consiliului Local Beica de Jos nr. 23/24.04.2019 

privind scoaterea la licitație publică în vederea închirierii a unei suprafețe de 3,0291 ha. teren 

extravilan aflat în domeniul privat al comunei Beica de Jos, judeţul Mureş rămân neschimbate.

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

comunei Beica de Jos, viceprimarului comunei Beica de Jos, persoanelor interesate, se afişează 

și se va aduce la cunoştinţă publică prin publicarea pe pagina de Internet la adresa www.beica.ro. 

    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                         Contrasemnează Secretar,

Bucin Rodica-Valeria                                                        Pop Silvestru-Vasile  

           

                                                                                           

http://www.primariagornesti.ro/



