
D I S P O Z I T I A

privind convocarea Consiliului local al comunei Beba Veche în şedinţă 

ordinară pentru data de 17.11.2020

          Ioan Bohancanu, primarul comunei Beba Veche, judetul Timis;

          Având în vedere faptul că pentru exercitarea atribuţiilor prevazute de lege consiliile 

locale se întrunesc în şedinţă ordinară ordinară în condițiile art. 133 alin.1 din Ordonanţa de 

Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

          În conformitate cu prevederile art. 135 alin. 1) si art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de 

Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

                                                   D I S P U N:

Judetul Timis
Comuna Beba Veche

PRIMAR

Beba Veche la data de 11.11.2020

Nr.  47

Articolul 1- Se convoacă Consiliul local al comunei Beba Veche în şedinţă ordinară pentru 

data de 17.11.2020, ora 16,00 în sala de mare a Căminului Cultural din satul Beba Veche.

Articolul 2- Ordinea de zi a sedinței este înscrisă în Anexa care face parte integrantă din 

dispoziție.

Articolul 3- (1) Proiectele de hotărâre înscrise pe ordinea de zi îndeplinesc condiţiile prevăzute 

de art.136 alin.8 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ și au fost transmise spre avizare comisiilor de specialitate ale Consiliului Local 

desemnate în Anexa.

(2) Documentația de ședință este disponibila in format letric la secretariatul Primăriei,  și în 

format electronic pe internet la adresa http://bebaveche.myds.me/wordpress/;

(3) Conform art. 133 alin. 5 din Codul Administrativ consilierii au posibilitatea a formula si 

depune in scris amendamente asupra proiectelor de hotărâri până în preziua sedinței.

Articolul 4- Prezenta dispoziţie se comunică:

                    -Instituţiei Prefectului - judeţul Timis;

                    -membrilor Consiliului local al comunei Beba Veche;

                    -secretarului general al comunei Beba Veche;

                    -cetăţenilor comunei Beba Veche prin afişare.

Primar
Ioan Bohancanu, 

                                       Avizat spre legalitate,
                                       Sorin Giuroescu, Secretar General al comunei



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. 47/2020

5 Dispozitia devine obligatorie  6) sau produce efecte juridice  7), după caz

11.11.2020

17.11.2020

11.11.2020

11.11.2020

2

4 Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual  4+5)

 

3 Aducerea la cunoștință publică  4+5)

 

2 Comunicarea către prefectul județului  3)

 

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.



Judetul Timis
UAT Comuna Beba Veche

privind convocarea Consiliului local al comunei Beba-Veche 
pentru data de 17.11.2020

ANEXA LA DISPOZITIA NR. 47/2020

PROIECTUL ORDINII DE ZI

1 Adoptarea proiectului de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta 
initiat de Primar, Ioan Bohancanu

2 Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea Regulamentului de 
Organizare si Functionare a Consiliului Local al Comunei Beba Veche initiat de 
Primar, Ioan Bohancanu

3 Adoptarea proiectului de hotarare privind constituirea Comisiilor de 
specialitate ale Consiliului Local al comunei Beba Veche initiat de Primar, Ioan 
Bohancanu

4 Adoptarea proiectului de hotarare privind alegerea viceprimarului comunei 
Beba Veche initiat de Primar, Ioan Bohancanu repartizat la  Comisia pentru 
administrația publică locală, servicii publice, relații cu publicul, gospodărirea 
localității, probleme ale minorităților, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 
si libertăților cetățenilor, relații internaționale, președinte

5 Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea solicitarii prelungirii 
Scrisorii de garantie nr 303 din 21 07 2017 de la FNGCIMM SA IFN in valoare 
320 000 lei initiat de Primar, Ioan Bohancanu repartizat la  Comisia de activități și 
prognoze financiare, economie, buget, impozite și taxe, juridică și de disciplină, 
administrarea domeniului public și privat, realizarea lucrărilor publice, președinte

6 Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea comisiei de evaluare 
pentru procedura de atribuire a contractului de furnizare in cadrul proiectului 
Achizitionare tractor si utilaje initiat de Primar, Ioan Bohancanu repartizat la  
Comisia de activități și prognoze financiare, economie, buget, impozite și taxe, 
juridică și de disciplină, administrarea domeniului public și privat, realizarea lucrărilor 
publice, președinte

7 Adoptarea proiectului de hotarare privind rectificarea 6 a bugetului local pe 
anul 2020 initiat de Primar, Ioan Bohancanu repartizat la  Comisia de activități și 
prognoze financiare, economie, buget, impozite și taxe, juridică și de disciplină, 
administrarea domeniului public și privat, realizarea lucrărilor publice, președinte

8 Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea proiectului retelei 
scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de pe raza comunei Beba 
Veche pentru anul scolar 2021 2022 initiat de Primar, Ioan Bohancanu repartizat 
la  Comisia pentru învățământ, activitate științifică, activități social-culturale, sportive 
și de agrement, muncă, tineret, relații cu cultele, sănătate și familie, protecție socială 
și protecția copilului, președinte

9 Depunerea juramantului de catre dl. Ciobanu Liviu

Sorin Giuroescu
Secretar General al comunei Beba Veche


