ROMÂNIA
JUDEŢUL MUREŞ
COMUNA BEICA DE JOS
-CONSILIUL LOCALBEICA DE JOS, str. Principală nr.215
E-mail: beica@cjmures.ro, Tel./ Fax. 0265-719612

HOTĂRÂREA NR. 47
din 23.10.2017
privind certificarea regimului juridic al investiţiei ,,CONSTRUIRE DISPENSAR MEDICAL
UMAN - BEICA DE JOS"

Consiliul local al comunei Beica de Jos, judeţul Mureş, întrunit în şedinţa ordinară din
data de 23.10.2017;
Având în vedere:
- expunerea de motive a primarului comunei Beica de Jos înregistrată sub nr.
3636/18.10.2017 precum și raportul înregistrat sub nr. 3637/18.10.2017;
- adresa MDRAPFE nr. 89737/19.07.2017 referitoare la demersurile necesare în
vederea încheierii contractelor de finanțare multianuale pentru obiectivele care beneficiază de
finanțare în cadrul PNDL 2017-2020, adresa nr. 97756/10.08.2017 referitoare la completarea
adresei nr. 89737/19.07.2017 cu privire la demersurile necesare în vederea încheierii
contractelor de finanțare multianuale pentru obiectivele care beneficiază de finanțare în cadrul
PNDL 2017-2020;
- OMDRAPFE nr. 3698/18.07.2017 privind aprobarea listei obiectivelor de investiții și
sumelor alocate acestora pentru finanțarea Programului național de dezvoltare locală, pentru
județul Mureș, în perioada 2017 - 2020;
- prevederile O.U.G. nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare
locală, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 10 alin. (5) - (7) din Ordinul 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. 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;
- prevederile art. 7 alin. (13) din Legea 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), art. 36 alin. (4) litera d), art. 45 alin. (2) litera e) 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 certifică faptul că terenul pe care se va realiza imobilul ce face obiectul
investiției ,,CONSTRUIRE DISPENSAR MEDICAL UMAN - BEICA DE JOS", se află în
proprietatea publică a comunei Beica de Jos, județul Mureș, conform H.C.L. nr. 12/2001 de
aprobare a inventarului bunurilor care aparțin domeniul public al comunei Beica de Jos, anexă
la H.G. nr. 964/2002 privind atestarea domeniului public al județului Mureș, precum și al
municipiilor, orașelor și comunelor din județul Mureș, modificată prin H.C.L. nr. 4/22.02.2013
privind modificarea anexei la H.C.L. nr. 12/2001 privind adoptarea inventarului bunurilor din
domeniul public, actualizat și potrivit extrasului de Carte Funciară nr. 50257 Beica de Jos.
Art.2. Se mandatează Primarul comunei Beica de Jos, doamna Moldovan Maria, pentru
semnarea documentelor necesare investiției.
Art.3. Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri revine Primarului 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 PrefectuluiJudețul Mureș, se afișează la sediul primăriei și se aduce la cunoștință publică prin afișare pe
pagina de internet www.beica.ro
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Neagu Vasile-Ioan

Contrasemnează Secretar,
Pop Silvestru-Vasile
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