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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. 39

din 14.07.2015

privind aprobarea Protocolului de parteneriat în derularea proiectului ,,Guvernare incluzivă", 

proiect finanțat cu sprijinul financiar al Programului RO10 - CORAI, program finanțat de Granturile 

SEE 2009-2014 și administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială

            Consiliul local Beica de Jos, judeţul Mureş, întrunit în şedinţa ordinară din data de 

14.07.2015;

            Având în vedere:

- expunerea de motive a primarului comunei Beica de Jos;

- adresa Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 27364/12.06.2015 privind invitația de 

a ne implica în calitate de partener local în cadrul proiectului ,,Guvernare incluzivă", care urmează 

să se desfășoare în cadrul a 20 de instituți/autorități publice din județele Mureș, Buzău, Călărași, 

Cluj și Dolj;

- Hotărârea Consiliului Local Beica de Jos nr. 15 din 21.09.2012 privind înfințarea Grupul de 

lucru local pentru problemelor romilor și aprobarea Planul local de acțiune privind incluziunea 

minorității rome;

În temeiul:

- prevederilor art. 36 alin. (2) litera d), alin. (6) litera a) pct. 2 şi ale art. 45 alin. (1) coroborat 

cu art. 115 alin. (1) litera b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

republicată, cu modificările și completările ulterioare;

h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă încheierea Protocolului de parteneriat în derularea proiectului ,,Guvernare 

incluzivă", proiect finanțat cu sprijinul financiar al Programului RO10 - CORAI, program finanțat de 
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Granturile SEE 2009-2014 și administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială între Agenția 

Națională a Funcționarilor Publici (ANFP), în calitate de Partener principal al proiectului și Comuna 

Beica de Jos, județul Mureș, în calitate de Partener local în cadrul proiectului, conform anexei care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei, se încredinţează primarul 

comunei Beica de Jos.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică: Instituției Prefectului-Județul Mureș, persoanelor 

interesate, se afișează şi se aduce la cunoştinţă publică prin publicarea pe site-ul instituției.

                PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                               

                     Kadar Istvan     

                                                                                                       Contrasemnează Secretar,

                                                                                                             Pop Silvestru-Vasile


