
          Ioan Bohancanu, primarul comunei  Beba Veche, județul Timiș,
         Având în vedere Referatul de specialitate întocmit de Secretar general înregistrat 
sub nr. 1538/9.05.2022;

          În temeiul prevederilor art. art. 155 alin. 1) lit.  b), art. 135 alin. (1) şi art. 196 alin. 
(1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

                   Primarul comunei  Beba Veche emite prezenta D I S P O Z I T I E

privind constituirea Comisiei de licitație privind închirierea unor suprafețe 
de pășune aflate în domeniul privat al comunei Beba Veche

DISPOZIȚIE

Judetul Timis
Comuna Beba Veche

PRIMAR

În conformitate cu prevederile :
- Art. 9, art.11 din O.U.G. nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea 
pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 
18/1991, cu modificările și completările ulterioare ;
-Art.4, art. 6 din Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de 
urgenta a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea 
pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 
18/1991, aprobate prin H.G. nr. 1064/2013, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Consiliului local al comunei Beba Veche nr.19/20.04.2022 privind 
aprobarea Caietului de sarcini pentru inchirierea pasunii comunale;

    Se constituie Comisia de licitație privind închirierea unor suprafețe de pășune aflate 
în domeniul privat al comunei Beba Veche, în următoarea componență:
1. Bican Aurelian Craciun - viceprimarul comunei Beba Veche - Președinte
2. Căpăț Laura - inspector- Membru
3. Sofran Nicolae - referent - Membru
4. Flori Corina - referent - membru
5. Tifan Marton - director SPPS - Membru

Articolul 1:

    1) Se numește ca secretar al comisiei de licitație Farca Denisa - inspector.
    2) Secretarul comisiei nu are drept de vot.

Articolul 2:

    Se nominalizează ca membrii supleanţi pentru comisia numită la art. 1:
Lavrenski Slobodan - consilier al Primarului,
Sfetcu Veronica - referent de specialitate,
Pîrlăgeanu Andreea - referent,
Toth Emil - inspector ADID Beba Veche - Dudeștii Vechi,
Parvan Adriana - inspector ADID Beba Veche - Dudeștii Vechi.

Articolul 3:

    (1) Se convoacă pentru data de 18 mai 2022, ora 9,00 membrii Comisiei de licitație 
nominalizați la art. 1, la sediul Primăriei comunei Beba Veche , județul Timiș.
(2) Atribuțiile și sarcinile Comisiei de licitație sunt cele prevăzute în Caietul de sarcini 
aprobat prin HCL nr. 19/2022.
(3) Comisia este legal întrunită numai în prezenţa tuturor membrilor, membrii absenți 

Articolul 4:



fiind înlocuiți cu unul dintre membrii supleanți.
(4) Comisia adoptă decizii în mod autonom, cu votul majorităţii absolute a membrilor, 
numai pe baza criteriilor aprobate, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

    Prezenta dispozitie se comunică:
- Institutiei Prefectului- judetul Timis,
- Contabilitatii UAT Beba Veche;
- Afisare la sediul institutiei;
- Persoanelor in cauza;
- Publicare în Monitorul Oficial Local pe site web www.primariabebaveche.ro - Monitorul 
Oficial Local.

Articolul 5:

CARTUȘ NECESAR DE INSERAT PE ORICE DISPOZIȚIE A PRIMARULUI COMUNEI, 

DUPĂ SEMNĂTURA SA ȘI CEA A SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII DISPOZIȚIEI PRIMARULUI COMUNEI NR. 17/2022

5 Dispozitia devine obligatorie  5) sau produce efecte juridice  6), după caz

09.05.2022

27.05.2022

09.05.2022

09.05.2022

2

4 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual  4)

 

3 Aducerea la cunoștință publică  3)

 

2 Comunicarea către prefectul județului  2)

 

1

 

0

Semnarea dispoziției 1)  

Nr. crt OPERAȚIUNI EFECTUATE Data

ZZ/LL/AN

Semnătura persoanei 

responsabile să 

efectueze procedura

1 3

Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ:
1)    art. 240 alin. (1): Primarul, ..., prin semnare, învestește cu formulă de autoritate executarea actelor administrative emise ... în 
exercitarea atribuțiilor care îi revin potrivit legii.;
2)    art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică dispozițiile primarului  comunei prefectului în cel mult 10 zile 
lucrătoare de la data ... emiterii.;
3)    art. 197 alin. (4): ... dispozițiile se aduc la cunoștința publică și se comunică, în condițiile legii, prin grija secretarului general al 
comunei.;
4)    art. 199 alin. (1): Comunicarea ... dispozițiilor cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se face în cel mult 5 
zile de la data comunicării oficiale către prefect.;
5)    art. 198 alin. (1):... dispozițiile cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoștință publică.;
6)    art. 199 alin. (2): ... dispozițiile cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către persoanele cărora li se 
adresează.

Primar,

Ioan Bohancanu, 

                   Contrasemneaza,          

                   Sorin Giuroescu

                   Secretar General al comunei Beba Veche

Beba Veche la data de 09.05.2022
Nr. 17


