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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. 37

din 16.07.2018

privind aprobarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici a proiectului de 

investiție ,,Reabilitare, modernizare și dotare cămin cultural localitatea Beica de Jos, comuna 

Beica de Jos, județul Mureș”

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

din data de 16.07.2018;

Având în vedere:

- inițiativa primarului comunei Beica de Jos, doamna Moldovan Maria, analizând 

proiectul de hotărâre privind aprobarea Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici

a proiectului de investiție ,,Reabilitare, modernizare și dotare cămin cultural localitatea Beica 

de Jos, comuna Beica de Jos, județul Mureș”, cu susținerea de la bugetul local al 

cheltuielilor neeligibile pentru obiectivul de investiție;

- expunerea de motive nr. 2597/12.07.2018 prezentată de primarul comunei Beica de 

Jos, în calitatea sa de inițiator, prin care se susține necesitatea și oportunitatea proiectului, 

constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității;

- raportul de specialitate nr. 2598/12.07.2018;

- prevederile art. 2 litera a), art. 5, art. 7 alin. (1) litera g), art. 9 și art. 11 din O.U.G. nr. 

28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, cu modificările și 

completările ulterioare;

- Ordinul O.M.D.R.A.P. nr. 1851/2013 privind aprobarea Normelor metodologice 

pentru punerea în aplicare a prevederilor O.U.G. nr.28/2013 pentru aprobarea Programului 

Național de Dezvoltare Locală, republicat, 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;
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- 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. 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;

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. (1) Se aprobă necesitatea și oportunitatea obiectivului de investiție ,,Reabilitare, 

modernizare și dotare cămin cultural localitatea Beica de Jos, comuna Beica de Jos, județul 

Mureș”.

(2) Obiectivului de investiție ,,Reabilitare, modernizare și dotare cămin cultural 

localitatea Beica de Jos, comuna Beica de Jos, județul Mureș” se încadrează în prevederile 

Programului național de dezvoltare locală, subprogramul Modernizarea satului românesc, 

inclusiv în Strategia de Dezvoltare Locală a comunei Beica de Jos pentru perioada 2014-

2020.               

Art.2. Se aprobă Devizul general și indicatorii tehnico-economici cu susținerea 

cofinanțării de la bugetul local a cheltuielilor neeligibile a proiectului de investiție ,,Reabilitare, 

modernizare și dotare cămin cultural localitatea Beica de Jos, comuna Beica de Jos, județul 

Mureș”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă valoarea totală a investiției conform devizului general în sumă totală 

de 1.026.115 lei cu TVA inclus, din care de 962.294 lei cu TVA inclus suma solicitată de la 

bugetul de stat și 63.821 lei cu TVA inclus valoarea finanțată din bugetul local al comunei 

Beica de Jos. 

Art.4. Se împuternicește Primarul comunei Beica de Jos, doamna Moldovan Maria, în 

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

să semneze în numele și pentru Consiliul Local al comunei Beica de Jos toate documentele 

necesare inițierii și gestionării proiectului ,,Reabilitare, modernizare și dotare cămin cultural 

localitatea Beica de Jos, comuna Beica de Jos, județul Mureș”

Art.5. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul 

comunei Beica de Jos, județul Mureș. 
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Art.6. 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, 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,                      

            Oprea Crăciun                                                                 Pop Silvestru-Vasile                                           




