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D I S P O Z I T I A

privind convocarea Consiliului local al comunei Beba Veche în şedinţă 

ordinară pentru data de 26.11.2019

          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 21.11.2019

Nr.  44

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

data de 26.11.2019, ora 12,30  în sala de ședințe a Primăriei comunei 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
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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. 44/2019

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

21.11.2019

21.11.2019

21.11.2019

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.
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Judetul Timis
UAT Comuna Beba Veche

privind convocarea Consiliului local al comunei Beba-Veche 
pentru data de 26.11.2019

ANEXA LA DISPOZITIA NR. 44/2019

ORDINE DE ZI

1 Adoptarea proiectului de hotarare privind plata cotizației majorate aferente 
anului 2019 către ADID Timiș și mandatarea Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară de Deșeuri Timiș să deruleze procedurile necesare pentru 
încheierea contractului de consultanț repartizat la Comisia de activităţi 
economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, juridică şi de 
disciplină, președinte TOTH EDE

2 Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea proiectului rețelei școlare 
a unităților de invățământ preuniversitar de pe raza comunei Beba Veche 
pentru anul școlar 2020-2021 initiat de Primar, Ioan Bohancanu repartizat la 
Comisia de activităţi social-culturale, culte, învățământ, sănătate şi familie, 
președinte COSA DORINA

3 Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea cuantumului burselor de 
performanta, de merit, de studiu si de ajutor social pentru elevii din 
invatamantul preuniversitar de stat, cu frecventa, care se acorda elevilor 
incepand cu anul scolar 2019-2020 repartizat la Comisia de activităţi social-
culturale, culte, învățământ, sănătate şi familie, președinte COSA DORINA

4 Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri 
proprii si subventii al Şcolii Gimnaziale Beba Veche pe anul 2019 initiat de 
Primar, Ioan Bohancanu repartizat la Comisia de activităţi economico-
financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, juridică şi de disciplină, 
președinte TOTH EDE

5 Adoptarea proiectului de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta 
initiat de Primar, Ioan Bohancanu repartizat la Comisia de activităţi economico-
financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, juridică şi de disciplină, 
președinte TOTH EDE

6 Adoptarea proiectului de hotarare privind alocarea sumei de 25.000 lei pentru 
organizarea Serbarii Pomului de Craciun 2019 initiat de Primar, Ioan 
Bohancanu repartizat la Comisia de activităţi economico-financiare, 
amenajarea teritoriului şi urbanism, juridică şi de disciplină, președinte TOTH 
EDE

7 Adoptarea proiectului de hotarare privind inscriptionarea autoturismelor 
Primariei Beba Veche initiat de PNL, Consilieri repartizat la Comisia de 
activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, juridică şi 
de disciplină, președinte TOTH EDE

8 Probleme de interes local.
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Secretar general al comunei Beba Veche
Sorin Giuroescu
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Judetul Timis
UAT Comuna Beba Veche

          In urma dispozitiei primarului Ioan Bohancanu nr.44/2019 sunteti invitati sa 
participati la sedinta ordinara a Consiliului local al comunei Beba Veche, judetul 
Timis pentru data de 26.11.2019, ora 12,30  organizata in sala de sedinte a 
Primariei- adresa Beba Veche, cu urmatoarea 
ORDINE DE ZI:

C O N V O C A T O R

1 Adoptarea proiectului de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta 
initiat de Primar, Ioan Bohancanu repartizat la Comisia de activităţi economico-
financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, juridică şi de disciplină, 
președinte TOTH EDE

2 Adoptarea proiectului de hotarare privind alocarea sumei de 25.000 lei pentru 
organizarea Serbarii Pomului de Craciun 2019 initiat de Primar, Ioan 
Bohancanu repartizat la Comisia de activităţi economico-financiare, 
amenajarea teritoriului şi urbanism, juridică şi de disciplină, președinte TOTH 
EDE

3 Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri 
proprii si subventii al Şcolii Gimnaziale Beba Veche pe anul 2019 initiat de 
Primar, Ioan Bohancanu repartizat la Comisia de activităţi economico-
financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, juridică şi de disciplină, 
președinte TOTH EDE

4 Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea cuantumului burselor de 
performanta, de merit, de studiu si de ajutor social pentru elevii din 
invatamantul preuniversitar de stat, cu frecventa, care se acorda elevilor 
incepand cu anul scolar 2019-2020 repartizat la Comisia de activităţi social-
culturale, culte, învățământ, sănătate şi familie, președinte COSA DORINA

5 Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea proiectului rețelei școlare 
a unităților de invățământ preuniversitar de pe raza comunei Beba Veche 
pentru anul școlar 2020-2021 initiat de Primar, Ioan Bohancanu repartizat la 
Comisia de activităţi social-culturale, culte, învățământ, sănătate şi familie, 
președinte COSA DORINA

6 Adoptarea proiectului de hotarare privind inscriptionarea autoturismelor 
Primariei Beba Veche initiat de PNL, Consilieri repartizat la Comisia de 
activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, juridică şi 
de disciplină, președinte TOTH EDE

7 Adoptarea proiectului de hotarare privind plata cotizației majorate aferente 
anului 2019 către ADID Timiș și mandatarea Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară de Deșeuri Timiș să deruleze procedurile necesare pentru 
încheierea contractului de consultanț repartizat la Comisia de activităţi 
economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, juridică şi de 
disciplină, președinte TOTH EDE

8 Probleme de interes local.
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Secretar general al comunei Beba Veche
Sorin Giuroescu

Documentatia de sedinta este disponibila:
-  in format letric la secretariatul Primariei,
-  in format electronic pe internet la adresa http://bebaveche.myds.me/wordpress/,
-  pe emailul dumneavoastra. 
Conform art. 133 alin. 5 din Codul Administrativ aveti posibilitatea a formula si 
depune in scris amendamente asupra proiectelor de hotarari pana in preziua 
sedintei.

Consilier Semnatura

ARDELEAN GHEORGHE

BALI GABRIELA

BICAN AURELIAN

BRUDER TIMEA-TEREZIA

CIOBANU LIVIU

COSA DORINA

FARCA LIDIA

FOLESCU MIRCEA – NICOLAE

HORVATH STEFAN

TIFAN  MIKLOS

TOTH EDE
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Judetul Timis
UAT Comuna Beba Veche
Nr. 3200/20.11.2019

APROB PRIMAR,
Ioan Bohancanu

E X P U N E R E   DE    M O T I V E
R E F E R A T   DE    A P R O B A R E
privind necesitatea si oportunitatea adoptarii proiectului de hotarare privind plata cotizației 
majorate aferente anului 2019 către ADID Timiș și mandatarea Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară de Deșeuri Timiș să deruleze procedurile necesare pentru încheierea 
contractului de consultanță

Considerente legale:
Având în vedere:- Rezilierea Contractului nr. 1791/2017 încheiat cu ASOCIEREA BRAI-CATA 
S.R.L - LIBRO EVENTS S.R.L., prin Notificarea de Încetare nr. 4151/27 august 2019, pentru 
neîndeplinirea unor obligații esențiale prevăzute de contract, precum și a unor obligații 
neesențiale, cu caracter repetat ; - Situația de urgență existentă in Zona 2-Jimbolia ca urmare 
încetării prin reziliere a Contractului nr. 1791/28.09.2017 și necontinuării de către fostul operator 
Serviciului, conform art. 49 din Contractul nr. 1791/2017 – fiind instituita starea de urgenta prin 
Hotărârea nr. 1/3.09.2019 a Comitetului local pentru Situatii de Urgență; - Hotărârea nr. 
8/24.09.2019 privind situația generată de întreruperea activității de colectare și transport a 
deșeurilor menajere la nivelul unităților administrativ teritoriale din Zona 2 Jimbolia din județul 
Timiș adoptată de Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Timiș - Hotărârea AGA ADID 
Timiș - Zona 2-Jimbolia din data de 07.10.2019 cu privire la începerea procedurilor necesare 
pentru atribuirea contractului de delegare prin concesiune a serviciului de colectare-transport a 
deșeurilor municipale din Zona 2 -Jimbolia, prin elaborarea documentației de atribuire; - Decizia 
luată la sedința AGA ADID Timiș pe ZONA 2-Jimbolia din data de 07.10.2019 de către asociații 
implicați cu privire la plata unei cotizații majorate, pentru a se asigura suportarea costurilor 
necesare pentru contractarea unor specialisti în vederea elaborării documentației de atribuire și 
a asigurării asistenței de specialitate necesare pe durata derulării procedurilor legale de achiziție 
publică pentru încheierea contractului de delegare prin concesiune a serviciului de colectare-
transport a deșeurilor municipale din Zona 2 -Jimbolia ; - Statutul Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară Deșeuri Timiș, astfel cum a fost modificat și completat ; - Documentului de 
pozitie al ADID Timiș privind modul de implementare a proiectului ”Sistem integrat de 
management al deșeurilor din județul Timiș”.
În temeiul prevederilor art. 134 alin. 1 lit. a) coroborate cu disp. art. 133 alin. 2 lit. a), ale art. 136, 
art. 139 alin. 1 din Codul Administrativ, ale prevederilor art. 2 alin.1, art.6 (3) teza 2 din Legea 
nr.101/2006, ale Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi 
completările ulterioare și ale art. 16 alin.2 lit.k) din Statutul Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară Deșeuri Timiș, astfel cum a fost modificat și completat,

Situatia in fapt:
In urma rezilierii contractului pentru preluare deseuri mejajere si selective cu Asocierea BraiCata 
SRL Asociaţai de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş prin Hotarare a decis demararea 
procedurilor necesare pentru atribuirea contractului de delegare prin concesiune a serviciului de 
colectaretransport a deseurilor din Zona 2 Jimbolia prin elaborarea documentatiei de atribuire.
In prezent in zona 2 Jimbilia, unitatile administrativ teritoriale afectate, presteaza acest serviciu 
pe baza situatiei de urgenta declarate, situatie care genereaza lunar costuri suplimentare 
suportate de bugetul local.Localităţile aferente Zonei 2 sunt: 1.Jimbolia 2.Sânnicolau Mare 
3.Beba Veche 4.Cenad 5.Comloşu Mare 6.Dudeştii Vechi 7.Gottlob 8.Lenauheim 9.Lovrin 
10.Periam 11.Pesac 12.Sânpetru Mare 13.Saravale 14.Teremia Mare 15.Tomnatic 16.Valcani
Drept urmare, asociatii implicati vor suporta plata unei cotizatii majorate cu 825,74 lei pentru 
suportarea costurilor necesare contractarii unor specialisti in vederea elaborarii documentatiei de 
atribuire si asistenta de specialitate pentru incheierea contractului mentiuonat.

         Pentru aceste motive PROPUN
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Se aprobă majorarea cu 825,74 lei a cuantumului cotizației pe anul 2019, precum și plata 
cotizației majorate pe anul 2019 către Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş.
Plata cotizației majorate menționate la art.1 din prezenta se va face într-o singură tranșă, în 
contul bancar al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş, respectiv în contul 
bancar IBAN nr. RO49 RNCB 0249 1151 3059 0001 deschis la Banca Comercială Română-
Timișoara, până la data de 15.11.2019.
Se mandatează Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş să deruleze procedurile 
necesare, prin intermediul sistemului informatic centralizat de achiziții publice, pentru a contracta 
o persoană (fizică sau juridică) specializată în elaborarea documentației de atribuire a 
contractului de delegare prin concesiune a activității de colectare-transport al deșeurilor 
municipale și în acordarea asistenței de specialitate pe durata derulării procedurilor de atribuire a 
contractului aferent Zonei 2 Jimbolia.
Contractarea serviciilor de elaborare a documentatiei de atribuire și de asistență pe parcursul 
derulării procedurii de achiziție prevăzute la art. 3, se va face în modalitatea achiziției directe, 
utilizând catalogul electronic utilizat de SICAP, pentru o valoare estimată de 160.650 lei (T.V.A. 
inclus).
. Se împuternicește Președintele ADID Timiș, să semneze prin reprezentantul său, domnul 
Valentin Tudorică, contractul prevăzut la art. 3 și 4 din prezenta hotărâre. În situația în care 
domnul Valentin Tudorică este în imposibilitate să semneze contractul, Județul Timiș va putea 
desemna o altă persoană, potrivit legii.
Prezenta hotarare se comunică:- Institutiei Prefectului- judetul Timis, - Primarului comunei Beba 
Veche; -  Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş - Afisare la sediul institutiei; -
Publicare pe site web http://bebaveche.myds.me/wordpress/;

Ioan Bohancanu
Primar

Intocmit
Secretar general
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Judetul Timis
UAT Comuna Beba Veche
Nr. 3201/20.11.2019

                    R E F E R A T   DE   S P E C I A L I T A T E
          la proiectul de hotarare privind plata cotizației majorate aferente anului 2019 către 
ADID Timiș și mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Deșeuri Timiș să 
deruleze procedurile necesare pentru încheierea contractului de consultanță

         In baza adresei  de la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş 
inregistrate la Primaria comunei Beba Veche sub nr. 5562/8.11.2019,
In urma solicitarii adresate de Primar, Ioan Bohancanu, in calitate de initiator al 
proiectului de hotarare am constatat situatia existenta:

Având în vedere:- Rezilierea Contractului nr. 1791/2017 încheiat cu ASOCIEREA BRAI-
CATA S.R.L - LIBRO EVENTS S.R.L., prin Notificarea de Încetare nr. 4151/27 august 
2019, pentru neîndeplinirea unor obligații esențiale prevăzute de contract, precum și a 
unor obligații neesențiale, cu caracter repetat ; - Situația de urgență existentă in Zona 2-
Jimbolia ca urmare încetării prin reziliere a Contractului nr. 1791/28.09.2017 și 
necontinuării de către fostul operator Serviciului, conform art. 49 din Contractul nr. 
1791/2017 – fiind instituita starea de urgenta prin Hotărârea nr. 1/3.09.2019 a 
Comitetului local pentru Situatii de Urgență; - Hotărârea nr. 8/24.09.2019 privind situația 
generată de întreruperea activității de colectare și transport a deșeurilor menajere la 
nivelul unităților administrativ teritoriale din Zona 2 Jimbolia din județul Timiș adoptată de 
Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Timiș - Hotărârea AGA ADID Timiș - Zona 
2-Jimbolia din data de 07.10.2019 cu privire la începerea procedurilor necesare pentru 
atribuirea contractului de delegare prin concesiune a serviciului de colectare-transport a 
deșeurilor municipale din Zona 2 -Jimbolia, prin elaborarea documentației de atribuire; -
Decizia luată la sedința AGA ADID Timiș pe ZONA 2-Jimbolia din data de 07.10.2019 de 
către asociații implicați cu privire la plata unei cotizații majorate, pentru a se asigura 
suportarea costurilor necesare pentru contractarea unor specialisti în vederea elaborării 
documentației de atribuire și a asigurării asistenței de specialitate necesare pe durata 
derulării procedurilor legale de achiziție publică pentru încheierea contractului de 
delegare prin concesiune a serviciului de colectare-transport a deșeurilor municipale din 
Zona 2 -Jimbolia ; - Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș, 
astfel cum a fost modificat și completat ; - Documentului de pozitie al ADID Timiș privind 
modul de implementare a proiectului ”Sistem integrat de management al deșeurilor din 
județul Timiș”.
În temeiul prevederilor art. 134 alin. 1 lit. a) coroborate cu disp. art. 133 alin. 2 lit. a), ale 
art. 136, art. 139 alin. 1 din Codul Administrativ, ale prevederilor art. 2 alin.1, art.6 (3) 
teza 2 din Legea nr.101/2006, ale Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi 
publice, cu modificările şi completările ulterioare și ale art. 16 alin.2 lit.k) din Statutul 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș, astfel cum a fost modificat și 
completat,
         

In urma rezilierii contractului pentru preluare deseuri mejajere si selective cu Asocierea 
BraiCata SRL Asociaţai de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş prin Hotarare a 
decis demararea procedurilor necesare pentru atribuirea contractului de delegare prin 
concesiune a serviciului de colectaretransport a deseurilor din Zona 2 Jimbolia prin 
elaborarea documentatiei de atribuire.

Pentru aceste motive sustinem adoptarea acestui proiect de hotarare a Consiliului local.
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Aparat de specialitate al primarului
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                    Comisia de specialitate a Consiliului local al comunei Beba Veche, in 
urma repartizarii documentatiei privind proiectul de hotarare atasat, privind 
plata cotizației majorate aferente anului 2019 către ADID Timiș și mandatarea 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Deșeuri Timiș să deruleze 
procedurile necesare pentru încheierea contractului de consultanță am analizat 
in sedinta acest proiect, constatand urmatoarele:
Temeiuri legale invocate si documente atasate:
-Referatul/Expunerea de motive întocmit de Secretar general  nr. 
3200/20.11.2019
-Raportul de specialitate întocmit de Aparat de specialitate al primarului nr. 
3201/20.11.2019
	-Adresa 5562/8.11.2019 de la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri 
Timiş;
Constatand ca:

Comisia de activităţi economico-
financiare, amenajarea teritoriului şi 
urbanism, juridică şi de disciplină

AVIZ FAVORABIL

          Având în vedere:
-	Rezilierea Contractului nr. 1791/2017 încheiat cu ASOCIEREA BRAI-CATA S.R.L - 
LIBRO EVENTS S.R.L., prin Notificarea de Încetare nr. 4151/27 august 2019, pentru 
neîndeplinirea unor obligații esențiale prevăzute de contract, precum și a unor obligații 
neesențiale, cu caracter repetat ;
-	Situația de urgență existentă in Zona 2-Jimbolia ca urmare încetării prin reziliere a 
Contractului nr. 1791/28.09.2017 și necontinuării de către fostul operator Serviciului, 
conform art. 49 din Contractul nr. 1791/2017 – fiind instituita starea de urgenta prin 
Hotărârea nr. 1/3.09.2019 a Comitetului local pentru Situatii de Urgen ță;
-	Hotărârea nr. 8/24.09.2019 privind situația generată de întreruperea activității de 
colectare și transport a deșeurilor menajere la nivelul unităților administrativ teritoriale 
din Zona 2 Jimbolia din județul Timiș adoptată de Comitetul Județean pentru Situații 
de Urgență Timiș
-	Hotărârea AGA ADID Timiș - Zona 2-Jimbolia din data de 07.10.2019 cu privire la 
începerea procedurilor necesare pentru atribuirea contractului de delegare prin 
concesiune a serviciului de colectare-transport a deșeurilor municipale din Zona 2 -
Jimbolia, prin elaborarea documentației de atribuire;
-	Decizia luată la sedința AGA ADID Timiș pe ZONA 2-Jimbolia din data de 07.10.2019 
de către asociații implicați cu privire la plata unei cotizații majorate, pentru a se asigura 
suportarea costurilor necesare pentru contractarea unor specialisti în vederea 
elaborării documentației de atribuire și a asigurării asistenței de specialitate necesare 
pe durata derulării procedurilor legale de achiziție publică pentru încheierea 
contractului de delegare prin concesiune a serviciului de colectare-transport a 
deșeurilor municipale din Zona 2 -Jimbolia ;
-	Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș, astfel cum a fost 
modificat și completat ;
-	Documentului de pozitie al ADID Timiș privind modul de implementare a proiectului 
”Sistem integrat de management al deșeurilor din județul Timiș”.
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Președinte, TOTH EDE

Secretar,     CIOBANU LIVIU

Membrii:     HORVATH STEFAN

                    Pentru aceste motive, Comisia de specialitate a Consiliului local al 
comunei Beba Veche,  avizam favorabil proiectul de hotarare si propunem 
supunerea spre adoptare in sedinta Consiliului local.

          În temeiul prevederilor art. 134 alin. 1 lit. a) coroborate cu disp. art. 133 alin. 2 lit. 
a), ale art. 136, art. 139 alin. 1 din Codul Administrativ, ale prevederilor art. 2 alin.1, 
art.6 (3) teza 2 din Legea nr.101/2006, ale Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de 
utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare și ale art. 16 alin.2 lit.k) din 
Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș, astfel cum a fost 
modificat și completat,
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ROMÂNIA
JUDETUL TIMIS
COMUNA BEBA VECHE
CONSILIUL LOCAL

          Ioan Bohancanu, în calitate de Primar, în baza articolului 26 din Regulamentul de 
Organizare și Funcționare al Consiliului local al comunei Beba Veche, aprobat prin HCL 
nr. 43/2016:
         Având în vedere Referatul/Expunerea de motive întocmit de Secretar general 
înregistrată sub nr. 3200/20.11.2019  precum si Raportul de specialitate întocmit de   
Aparat de specialitate al primarului înregistrat sub nr. 3201/20.11.2019
         Văzând adresa nr. 5562/8.11.2019 emisă de Asociatia de Dezvoltare 
Intercomunitară Deşeuri Timiş;
         În baza Avizului eliberat de Comisia de activităţi economico-financiare, amenajarea 
teritoriului şi urbanism, juridică şi de disciplină, președinte TOTH EDE;

privind plata cotizației majorate aferente anului 2019 către ADID Timiș și 
mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Deșeuri Timiș să 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 39

          Având în vedere:
-	Rezilierea Contractului nr. 1791/2017 încheiat cu ASOCIEREA BRAI-CATA S.R.L - 
LIBRO EVENTS S.R.L., prin Notificarea de Încetare nr. 4151/27 august 2019, pentru 
neîndeplinirea unor obligații esențiale prevăzute de contract, precum și a unor obligații 
neesențiale, cu caracter repetat ;
-	Situația de urgență existentă in Zona 2-Jimbolia ca urmare încetării prin reziliere a 
Contractului nr. 1791/28.09.2017 și necontinuării de către fostul operator Serviciului, 
conform art. 49 din Contractul nr. 1791/2017 – fiind instituita starea de urgenta prin 
Hotărârea nr. 1/3.09.2019 a Comitetului local pentru Situatii de Urgen ță;
-	Hotărârea nr. 8/24.09.2019 privind situația generată de întreruperea activității de 
colectare și transport a deșeurilor menajere la nivelul unităților administrativ teritoriale 
din Zona 2 Jimbolia din județul Timiș adoptată de Comitetul Județean pentru Situații 
de Urgență Timiș
-	Hotărârea AGA ADID Timiș - Zona 2-Jimbolia din data de 07.10.2019 cu privire la 
începerea procedurilor necesare pentru atribuirea contractului de delegare prin 
concesiune a serviciului de colectare-transport a deșeurilor municipale din Zona 2 -
Jimbolia, prin elaborarea documentației de atribuire;
-	Decizia luată la sedința AGA ADID Timiș pe ZONA 2-Jimbolia din data de 07.10.2019 
de către asociații implicați cu privire la plata unei cotizații majorate, pentru a se asigura 
suportarea costurilor necesare pentru contractarea unor specialisti în vederea 
elaborării documentației de atribuire și a asigurării asistenței de specialitate necesare 
pe durata derulării procedurilor legale de achiziție publică pentru încheierea 
contractului de delegare prin concesiune a serviciului de colectare-transport a 
deșeurilor municipale din Zona 2 -Jimbolia ;
-	Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș, astfel cum a fost 
modificat și completat ;
-	Documentului de pozitie al ADID Timiș privind modul de implementare a proiectului 
”Sistem integrat de management al deșeurilor din județul Timiș”.
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          În temeiul prevederilor art. art. 129 alin. 2) lit. d) si art. 136 alin. (1) din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ inițiez prezentul

                                        P R O I E C T    DE    H O T Ă R Â R E: 

          În temeiul prevederilor art. 134 alin. 1 lit. a) coroborate cu disp. art. 133 alin. 2 lit. 
a), ale art. 136, art. 139 alin. 1 din Codul Administrativ, ale prevederilor art. 2 alin.1, 
art.6 (3) teza 2 din Legea nr.101/2006, ale Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de 
utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare și ale art. 16 alin.2 lit.k) din 
Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș, astfel cum a fost 
modificat și completat,

Articolul 1 - Se aprobă majorarea cu 825,74 lei a cuantumului cotiza ției pe anul 2019, 
precum și plata cotizației majorate pe anul 2019 către Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară Deşeuri Timiş.

Articolul 2 - Plata cotizației majorate menționate la art.1 din prezenta se va face într-o 
singură tranșă, în contul bancar al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri 
Timiş, respectiv în contul bancar IBAN nr. RO49 RNCB 0249 1151 3059 0001 deschis 
la Banca Comercială Română-Timișoara, până la data de 15.11.2019.

Articolul 3 - Se mandatează Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş să 
deruleze procedurile necesare, prin intermediul sistemului informatic centralizat de 
achiziții publice, pentru a contracta o persoană (fizică sau juridică) specializată în 
elaborarea documentației de atribuire a contractului de delegare prin concesiune a 
activității de colectare-transport al deșeurilor municipale și în acordarea asistenței de 
specialitate pe durata derulării procedurilor de atribuire a contractului aferent Zonei 2 
Jimbolia.

Articolul 4 - Contractarea serviciilor de elaborare a documentatiei de atribuire și de 
asistență pe parcursul derulării procedurii de achiziție prevăzute la art. 3, se va face în 
modalitatea achiziției directe, utilizând catalogul electronic utilizat de SICAP, pentru o 
valoare estimată de 160.650 lei (T.V.A. inclus).

Articolul 5 - . Se împuternicește Președintele ADID Timiș, să semneze prin 
reprezentantul său, domnul Valentin Tudorică, contractul prevăzut la art. 3 și 4 din 
prezenta hotărâre. În situația în care domnul Valentin Tudorică este în imposibilitate să 
semneze contractul, Județul Timiș va putea desemna o altă persoană, potrivit legii.

Articolul 6 - Prezenta hotarare se comunică:
- Institutiei Prefectului- judetul Timis,
- Primarului comunei Beba Veche;
- 	Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş
- Afisare la sediul institutiei;
- Publicare pe site web http://bebaveche.myds.me/wordpress/;

Initiator
Ioan Bohancanu, Primar

          Avizat spre legalitate
Sorin Giuroescu, Secretar General al comunei

Repartizat la: 
Comisia de activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, juridică 
şi de disciplină, președinte TOTH EDE
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CATRE,

MEMBRil ADrD TrMrS TMPLTCATT rN ZONA 2-JTMBOLTA, JUD.TT

Prin Hotir6rea AGA ADID Timig - Zona 2-Jimbolia din data de oT.to.2ol9 s-a decis inceperea
procedurilor necesare pentru atribuirea contractului de delegare prin concesiune a serviciului de
colectare-transport a degeurilor municipale din Zona 2 -Jimbolia, prin elaborarea documentafiei de
atribuire, ca urrnare rezilierii Contractului nr. 179ll2ol7 incheiat cu ASOCIEREA BRAI-CATA S.R.L

- LIBRO EVENTS S.R.L. prin Notificarea de incetare nr.4151127 august 2olg. Datoriti neeontinuirii
de citre fostul operator a Serviciului, conform art. 49 din Contractul nr. 179112017 s-a instituit
Situagia de urgenqi la nivelul Zonei z-.]imbolia, conform OUG 21l2oo+.

in consecintS, s-a luat decizia in sedinp AGA ADID Timig pe ZONA z-Jimbolia din
data de 07.1O.2O19 de citre asociagii implica,ti cu privire la plata unei cotizafii majorate, pentru
a se asigura suportarea costurilor necesare pentru contractarea unor specialisti in vederea
elaboririi documenta,tiei de atribuire 9i a asiguririi asistenpei de specialitate necesare pe
durata derulirii procedurilor legale de achizigie publici pentru incheierea contractului de
delegare prin concesiune a serviciului de colectare-transport a degeurilor municipale din Zona
2 -Jimbolia.

Ca urmare, atagati prezentei, vi inaintdm modelul de H.C.L. pentru aprobarea majoririi
cuantumului cotiza,tiei pe anul 2Ol!, plata cotiza,tiei majorate pe anul 2Ol9 citre Asocialiei de

Dezvoltare Intercomunitari Degeuri Timig pAni in l5.ll.20l9, precum 9i pentru mandatarea
Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitari Degeuri Timis, conform proiectului de H.C.L. anexat,
datoriti faptului ci se impune aprobarea prin H.C.L. a mandatului ADID Timi9, a cotizatiei
majorate, precum 9i plata ei de citre toti membrii implica,ti.

Totodati, avem rugimintea de a ne comunica proiectul H.C.L. aprobat in Consiliul
Local p6ni in data de l5.ll.2Ol9, in vederea demaririi urgente a elaboririi documenta,tiei de
atribuire gi a asiguririi asisten;ei de specialitate necesare pe durata derulirii procedurilor
legale de achiziqie publicd pentru ?ncheierea contractului de delegare prin concesiune a

serviciului de colectare-transport a degeurilor municipale din Zona 2 -Jimbolia.

Cu stim5,
Director executiv A

Romeo Petru
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ROMÂNIA
JUDETUL TIMIS

COMUNA BEBA VECHE
CONSILIUL LOCAL

          Consiliul local al comunei  Beba Veche, județul Timiș, întrunit în ședință ordinară 
în data de 26.11.2019
         Având în vedere Referatul/Expunerea de motive întocmit de Secretar general 
înregistrată sub nr. 3200/20.11.2019  precum si Raportul de specialitate întocmit de  
Aparat de specialitate al primarului înregistrat sub nr. 3201/20.11.2019
         Văzând adresa nr. 5562/8.11.2019 emisă de Asociatia de Dezvoltare 
Intercomunitară Deşeuri Timiş;
         În baza Avizului eliberat de Comisia de activităţi economico-financiare, 
amenajarea teritoriului şi urbanism, juridică şi de disciplină, președinte TOTH EDE

privind plata cotizației majorate aferente anului 2019 către ADID Timiș și 
mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Deșeuri Timiș să 

deruleze procedurile necesare pentru încheierea contractului de 
consultanță

HOTĂRÂRE

          Având în vedere:
-	Rezilierea Contractului nr. 1791/2017 încheiat cu ASOCIEREA BRAI-CATA S.R.L - 
LIBRO EVENTS S.R.L., prin Notificarea de Încetare nr. 4151/27 august 2019, pentru 
neîndeplinirea unor obligații esențiale prevăzute de contract, precum și a unor obligații 
neesențiale, cu caracter repetat ;
-	Situația de urgență existentă in Zona 2-Jimbolia ca urmare încetării prin reziliere a 
Contractului nr. 1791/28.09.2017 și necontinuării de către fostul operator Serviciului, 
conform art. 49 din Contractul nr. 1791/2017 – fiind instituita starea de urgenta prin 
Hotărârea nr. 1/3.09.2019 a Comitetului local pentru Situatii de Urgență;
-	Hotărârea nr. 8/24.09.2019 privind situația generată de întreruperea activității de 
colectare și transport a deșeurilor menajere la nivelul unităților administrativ teritoriale 
din Zona 2 Jimbolia din județul Timiș adoptată de Comitetul Județean pentru Situații 
de Urgență Timiș
-	Hotărârea AGA ADID Timiș - Zona 2-Jimbolia din data de 07.10.2019 cu privire la 
începerea procedurilor necesare pentru atribuirea contractului de delegare prin 
concesiune a serviciului de colectare-transport a deșeurilor municipale din Zona 2 -
Jimbolia, prin elaborarea documentației de atribuire;
-	Decizia luată la sedința AGA ADID Timiș pe ZONA 2-Jimbolia din data de 07.10.2019 
de către asociații implicați cu privire la plata unei cotizații majorate, pentru a se asigura 
suportarea costurilor necesare pentru contractarea unor specialisti în vederea 
elaborării documentației de atribuire și a asigurării asistenței de specialitate necesare 
pe durata derulării procedurilor legale de achiziție publică pentru încheierea 
contractului de delegare prin concesiune a serviciului de colectare-transport a 
deșeurilor municipale din Zona 2 -Jimbolia ;
-	Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș, astfel cum a fost 
modificat și completat ;
-	Documentului de pozitie al ADID Timiș privind modul de implementare a proiectului 
”Sistem integrat de management al deșeurilor din județul Timiș”.
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          În temeiul prevederilor art. art. 129 alin. 2) lit. d), art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. 
(1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

                                        H O T Ă R Ă Ș T E: 

          În temeiul prevederilor art. 134 alin. 1 lit. a) coroborate cu disp. art. 133 alin. 2 lit. 
a), ale art. 136, art. 139 alin. 1 din Codul Administrativ, ale prevederilor art. 2 alin.1, 
art.6 (3) teza 2 din Legea nr.101/2006, ale Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de 
utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare și ale art. 16 alin.2 lit.k) din 
Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș, astfel cum a fost 
modificat și completat,

Articolul 1 - Se aprobă majorarea cu 825,74 lei a cuantumului cotizației pe anul 2019, 
precum și plata cotizației majorate pe anul 2019 către Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară Deşeuri Timiş.

Articolul 2 - Plata cotizației majorate menționate la art.1 din prezenta se va face într-o 
singură tranșă, în contul bancar al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri 
Timiş, respectiv în contul bancar IBAN nr. RO49 RNCB 0249 1151 3059 0001 deschis 
la Banca Comercială Română-Timișoara, până la data de 15.11.2019.

Articolul 3 - Se mandatează Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş să 
deruleze procedurile necesare, prin intermediul sistemului informatic centralizat de 
achiziții publice, pentru a contracta o persoană (fizică sau juridică) specializată în 
elaborarea documentației de atribuire a contractului de delegare prin concesiune a 
activității de colectare-transport al deșeurilor municipale și în acordarea asistenței de 
specialitate pe durata derulării procedurilor de atribuire a contractului aferent Zonei 2 
Jimbolia.

Articolul 4 - Contractarea serviciilor de elaborare a documentatiei de atribuire și de 
asistență pe parcursul derulării procedurii de achiziție prevăzute la art. 3, se va face în 
modalitatea achiziției directe, utilizând catalogul electronic utilizat de SICAP, pentru o 
valoare estimată de 160.650 lei (T.V.A. inclus).

Articolul 5 - . Se împuternicește Președintele ADID Timiș, să semneze prin 
reprezentantul său, domnul Valentin Tudorică, contractul prevăzut la art. 3 și 4 din 
prezenta hotărâre. În situația în care domnul Valentin Tudorică este în imposibilitate să 
semneze contractul, Județul Timiș va putea desemna o altă persoană, potrivit legii.

Articolul 6 - Prezenta hotarare se comunică:
- Institutiei Prefectului- judetul Timis,
- Primarului comunei Beba Veche;
- 	Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş
- Afisare la sediul institutiei;
- Publicare pe site web http://bebaveche.myds.me/wordpress/.

Președinte de ședință
BRUDER TIMEA-TEREZIA, 

          Avizat spre legalitate
Sorin Giuroescu, Secretar General al comunei

Beba Veche la data de 26.11.2019
Nr.32

Adoptata cu 10 voturi Pentru  de la 10 consilieri prezenți.
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CARTUȘ NECESAR DE INSERAT PE ORICE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI, 

DUPĂ SEMNĂTURA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ ȘI CEA A SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI NR. 32/2019

Nr. 

crt

OPERAȚIUNI EFECTUATE Data

ZZ/LL/AN

Semnătura persoanei 

responsabile să 

efectueze procedura

6

1 3

Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ:
     1)   art. 139 alin. (1): În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută sau simplă, după 
caz.;
     2)   art. 197 alin. (2): Hotărârile consiliului local se comunică primarului.;
     3)   art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică hotărârile consiliului local al comunei prefectului în cel 
mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării...;
     4)   art. 197 alin. (4): Hotărârile … se aduc la cunoștința publică și se comunică, în condițiile legii, prin grija secretarului general al 
comunei.;
     5)   art. 199 alin. (1): Comunicarea hotărârilor …. cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se face în cel 
mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.;
     6)   art. 198 alin. (1): Hotărârile … cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoștință publică.;
     7  ) art. 199 alin. (2): Hotărârile … cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către persoanele cărora li 
se adresează. 

0

Adoptarea hotărârii 1)  1

Comunicarea către primarul comunei  2)  2

Comunicarea către prefectul județului  3)  3

Aducerea la cunoștință publică  4+5)  4

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

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

26.11.2019

27.11.2019

2
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Judetul Timis
UAT Comuna Beba Veche
Nr. 3206/20.11.2019

APROB PRIMAR,
Ioan Bohancanu

E X P U N E R E   DE    M O T I V E
R E F E R A T   DE    A P R O B A R E
privind necesitatea si oportunitatea adoptarii proiectului de hotarare privind aprobarea proiectului 
rețelei școlare a unităților de invățământ preuniversitar de pe raza comunei Beba Veche pentru 
anul școlar 2020-2021

Considerente legale:
Având în vedere :• Solicitarea directorului Scolii cu clasele I-VIII Beba Veche privind propunerea 
de aprobarea proiectului rețelei școlare inregistrata su nr. 3204/20.11.2019; • Raportul 
argumentativ nr. 3204/20.11.2019 al Primarului comunei Beba Veche; • Avizul favorabil al 
comisiei de activităţi social-culturale, culte, învățământ, sănătate şi familie din cadrul Consiliului 
Local al comunei Beba Veche, • Prevederile art.1 alin. 4  si 61 din Legea nr.1/2011 – Legea 
educației naționale, cu modificările si completările ulterioare,  • Prevederile Legii 287/2009, 
privind Codul Civil, republicata,  • Prevederile cuprinse in ORDIN Nr. 5090/2019 din 30 august 
2019 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru 
învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în 
unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării 
reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2020 - 2021

Situatia in fapt:
In urma verificarii bazei legale susmentionate reiese necesitatea ca, in anul scolar 2020-2021 
reteaua scolara, care este propusa de directorul scolii Beba Veche sa functioneze in aceeasi 
formula ca si in anii precedenti, fara modificari.

         Pentru aceste motive PROPUN

Se aprobă proiectul rețelei școlare la nivelul comunei Beba Veche pentru anul școlar 2020-2021 
astfel:1.Unitate cu personalitate juridica  Școala Gimnazială comuna Beba Veche,   Clasele CP-
VIII învățământ PRE, PRI, GIM/RO  str. Principala nr.373, telefon/fax  0256385512, email 
sc.beba_v@yahoo.com  2.Unități –structuri arondate: • Grădinița cu Program Normal Beba 
Veche, Grupa mică – grupa mare, învățământ PRE/BEBA VECHE,  adresa: localitatea Beba 
Veche str. - , nr.299 • Școala Primară Cherestur- cu predare în limba maghiară,  clase simultane 
învățământ PRI/CHERESTUR,  adresa: localitatea Cherestur str. - , nr. 211 • Grădinița cu 
Program Normal Cherestur,  Grupa combinată, învățământ PRE/CHERESTUR,  adresa: 
localitatea Cherestur str. - , nr.211.
Prezenta hotarare se comunică:- Institutiei Prefectului- judetul Timis, - Primarului comunei Beba 
Veche; - Scolii Gimnaziale cu clasele I-VIII Beba Veche; - Inspectoratului Școlar Județean 
Timiș; - Afisare la sediul institutiei; - Publicare pe site web 
http://bebaveche.myds.me/wordpress/;

Ioan Bohancanu
Primar

Intocmit
Aparat de specialitate al primarului
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Judetul Timis
UAT Comuna Beba Veche
Nr. 3107/20.11.2019

                    R E F E R A T   DE   S P E C I A L I T A T E
          la proiectul de hotarare privind aprobarea proiectului rețelei școlare a unităților de 
invățământ preuniversitar de pe raza comunei Beba Veche pentru anul școlar 2020-2021

         In baza adresei  de la Inspectoratului Scolar Judetean Timis inregistrate la Primaria 
comunei Beba Veche sub nr. 14987/19.11.2019,
In urma solicitarii adresate de Primar, Ioan Bohancanu, in calitate de initiator al 
proiectului de hotarare am constatat situatia existenta:

Având în vedere :• Solicitarea directorului Scolii cu clasele I-VIII Beba Veche privind 
propunerea de aprobarea proiectului rețelei școlare inregistrata su nr. 3204/20.11.2019; • 
Raportul argumentativ nr. 3204/20.11.2019 al Primarului comunei Beba Veche; • Avizul 
favorabil al comisiei de activităţi social-culturale, culte, învățământ, sănătate şi familie din 
cadrul Consiliului Local al comunei Beba Veche, • Prevederile art.1 alin. 4  si 61 din 
Legea nr.1/2011 – Legea educației naționale, cu modificările si completările ulterioare,  • 
Prevederile Legii 287/2009, privind Codul Civil, republicata,  • Prevederile cuprinse in 
ORDIN Nr. 5090/2019 din 30 august 2019 pentru aprobarea Metodologiei privind 
fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, evidenţa 
efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi 
emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ 
preuniversitar pentru anul şcolar 2020 - 2021
         

Extras din Legea nr. 1/2000 - art. 19 (4) Pentru asigurarea accesului egal la educaţie şi 
formare profesională, autorităţile administraţiei publice locale, în baza avizului conform al 
inspectoratelor şcolare, aprobă organizarea, funcţionarea şi, după caz, dizolvarea unor 
structuri de învăţământ, fără personalitate juridică - ca părţi ale unei unităţi de învăţământ 
cu personalitate juridică - şi subordonate aceluiaşi ordonator principal de credite, în 
condiţiile legii.
ART. 61 (1) Reţeaua şcolară este formată din totalitatea unităţilor de învăţământ 
acreditate, respectiv autorizate provizoriu.  (2) Reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ 
de stat şi particular preuniversitar se organizează de către autorităţile administraţiei 
publice locale, cu avizul conform al inspectoratelor şcolare. Pentru învăţământul special 
liceal şi special postliceal, reţeaua şcolară se organizează de către consiliul judeţean, 
respectiv de către consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, cu consultarea 
partenerilor sociali şi cu avizul conform al Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi 
Sportului.

Pentru aceste motive sustinem adoptarea acestui proiect de hotarare a Consiliului local.

Secretar general
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                    Comisia de specialitate a Consiliului local al comunei Beba Veche, in 
urma repartizarii documentatiei privind proiectul de hotarare atasat, privind 
aprobarea proiectului rețelei școlare a unităților de invățământ preuniversitar de 
pe raza comunei Beba Veche pentru anul școlar 2020-2021 am analizat in sedinta 
acest proiect, constatand urmatoarele:
Temeiuri legale invocate si documente atasate:
-Referatul/Expunerea de motive întocmit de Aparat de specialitate al primarului  
nr. 3206/20.11.2019
-Raportul de specialitate întocmit de Secretar general nr. 3107/20.11.2019
	-Adresa 14987/19.11.2019 de la Inspectoratului Scolar Judetean Timis;
Constatand ca:

Președinte, COSA DORINA

Secretar,     BRUDER TIMEA-TEREZIA

Membrii:     ARDELEAN GHEORGHE

Comisia de activităţi social-culturale, 
culte, învățământ, sănătate şi familie

                    Pentru aceste motive, Comisia de specialitate a Consiliului local al 
comunei Beba Veche,  avizam favorabil proiectul de hotarare si propunem 
supunerea spre adoptare in sedinta Consiliului local.

AVIZ FAVORABIL

          Având în vedere :
•	Solicitarea directorului Scolii cu clasele I-VIII Beba Veche privind propunerea de 
aprobarea proiectului rețelei școlare inregistrata su nr. 3204/20.11.2019;
•	Raportul argumentativ nr. 3204/20.11.2019 al Primarului comunei Beba Veche;
•	Avizul favorabil al comisiei de activităţi social-culturale, culte, învă țământ, sănătate şi 
familie din cadrul Consiliului Local al comunei Beba Veche,
•	Prevederile art.1 alin. 4  si 61 din Legea nr.1/2011 – Legea educa ției naționale, cu 
modificările si completările ulterioare, 
•	Prevederile Legii 287/2009, privind Codul Civil, republicata, 
•	Prevederile cuprinse in ORDIN Nr. 5090/2019 din 30 august 2019 pentru aprobarea 
Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul 
preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile 
de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării 
reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2020 - 2021

22



ROMÂNIA
JUDETUL TIMIS
COMUNA BEBA VECHE
CONSILIUL LOCAL

          În temeiul prevederilor art. art. 129 alin. 7) lit. a) si art. 136 alin. (1) din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ inițiez prezentul

                                        P R O I E C T    DE    H O T Ă R Â R E: 

          Ioan Bohancanu, în calitate de Primar, în baza articolului 26 din Regulamentul de 
Organizare și Funcționare al Consiliului local al comunei Beba Veche, aprobat prin HCL 
nr. 43/2016:
         Având în vedere Referatul/Expunerea de motive întocmit de Aparat de specialitate 
al primarului înregistrată sub nr. 3206/20.11.2019  precum si Raportul de specialitate 
întocmit de   Secretar general înregistrat sub nr. 3107/20.11.2019
         Văzând adresa nr. 14987/19.11.2019 emisă de Inspectoratului Scolar Judetean 
Timis;
         În baza Avizului eliberat de Comisia de activităţi social-culturale, culte, învățământ, 
sănătate şi familie, președinte COSA DORINA;

privind aprobarea proiectului rețelei școlare a unităților de invățământ 
preuniversitar de pe raza comunei Beba Veche pentru anul școlar 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 40

          Având în vedere :
•	Solicitarea directorului Scolii cu clasele I-VIII Beba Veche privind propunerea de 
aprobarea proiectului rețelei școlare inregistrata su nr. 3204/20.11.2019;
•	Raportul argumentativ nr. 3204/20.11.2019 al Primarului comunei Beba Veche;
•	Avizul favorabil al comisiei de activităţi social-culturale, culte, învă țământ, sănătate şi 
familie din cadrul Consiliului Local al comunei Beba Veche,
•	Prevederile art.1 alin. 4  si 61 din Legea nr.1/2011 – Legea educa ției naționale, cu 
modificările si completările ulterioare, 
•	Prevederile Legii 287/2009, privind Codul Civil, republicata, 
•	Prevederile cuprinse in ORDIN Nr. 5090/2019 din 30 august 2019 pentru aprobarea 
Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul 
preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile 
de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării 
reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2020 - 2021

Articolul 1 - Se aprobă proiectul rețelei școlare la nivelul comunei Beba Veche pentru 
anul școlar 2020-2021 astfel:
1.Unitate cu personalitate juridica 
Școala Gimnazială comuna Beba Veche, 
	Clasele CP-VIII
învățământ PRE, PRI, GIM/RO 
str. Principala nr.373,
telefon/fax  0256385512, email sc.beba_v@yahoo.com 
2.Unități –structuri arondate:
•	Grădinița cu Program Normal Beba Veche,
Grupa mică – grupa mare,
învățământ PRE/BEBA VECHE, 
adresa: localitatea Beba Veche str. - , nr.299
•	Școala Primară Cherestur- cu predare în limba maghiară, 
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clase simultane
învățământ PRI/CHERESTUR, 
adresa: localitatea Cherestur str. - , nr. 211
•	Grădinița cu Program Normal Cherestur, 
Grupa combinată,
învățământ PRE/CHERESTUR, 
adresa: localitatea Cherestur str. - , nr.211.

Articolul 2 - Prezenta hotarare se comunică:
- Institutiei Prefectului- judetul Timis,
- Primarului comunei Beba Veche;
- Scolii Gimnaziale cu clasele I-VIII Beba Veche;
- Inspectoratului Școlar Județean Timiș;
- Afisare la sediul institutiei;
- Publicare pe site web http://bebaveche.myds.me/wordpress/;

Initiator
Ioan Bohancanu, Primar

          Avizat spre legalitate
Sorin Giuroescu, Secretar General al comunei

Repartizat la: 
Comisia de activităţi social-culturale, culte, învățământ, sănătate şi familie, președinte 
COSA DORINA
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România 
Judeţul Timiş 
Comuna Beba Veche 
Primăria 
Nr.             din 21.11.2019 

 
RAPORT ARGUMENTATIV  

privind structura reţelei şcolare propuse să funcţioneze în anul şcolar 2020-2021  
 
 

Potrivit art. 61 din Legea nr. 1/2011 a educatiei nationale, cu modificarile si completarile 
ulterioare, reţeaua şcolară este formată din totalitatea unităţilor de învăţământ acreditate, respectiv 
autorizate provizoriu.  

Reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ de stat şi particular preuniversitar se organizează de 
către autorităţile administraţiei publice locale, cu avizul conform al inspectoratelor şcolare.  

În cadrul reţelei şcolare se pot înfiinţa şi pot funcţiona, conform legii, grupe/clase în 
alternative educaţionale integrate în unităţi şcolare de stat sau particulare.  

Persoanele juridice şi fizice pot înfiinţa, conform legii, unităţi de educaţie timpurie şi de 
învăţământ primar, gimnazial, liceal şi postliceal.  

Reţeaua şcolară a unităţilor de învăţământ se dă publicităţii la începutul fiecărui an, pentru 
anul şcolar următor.  

Din prevederile cuprinse in ORDIN Nr. 5090/2019 din 30 august 2019 pentru aprobarea 
Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, 
reiese ca evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, 
precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ, evidenţa 
efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, precum şi emiterea 
avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul 
şcolar 2020-2021, organizarea reţelei şcolare se realizează anual.  

În procesul de organizare a reţelei şcolare unităţile de învăţământ pot să îşi păstreze statutul şi 
structura sau pot fi reorganizate, în urma aplicării unor operaţiuni specifice, respectiv fuziunea sau 
divizarea acestora. Autorităţile administraţiei publice locale, pentru unităţile de învăţământ 
preuniversitar de stat, şi, respectiv, persoanele juridice finanţatoare, pentru unităţile de învăţământ 
particular, vor înainta propunerile de divizare sau de fuziune a unităţilor de învăţământ, însoţite de o 
fundamentare privind motivele care stau la baza procesului de reorganizare propus.  

În vederea organizării reţelei şcolare locale, consiliile locale/judeţene întocmesc un proiect al 
reţelei şcolare, care se transmite inspectoratului şcolar/Ministerului Educaţiei Naţionale de către 
primar/preşedintele consiliului judeţean, în vederea emiterii avizului conform.  

Actul administrativ prin care se organizează reţeaua şcolară a localităţii/judeţului/sectorului 
municipiului Bucureşti este hotărârea consiliului local/consiliului judeţean, emisă în baza prevederilor 
legislaţiei în vigoare. 

Deoarece nu au fost infiintate unitati noi de invatamant pentru anul scolar 2020-2021 iar in 
prezent nu sunt estimate modificari ale efectivelor de elevi, sub limitele prevazute de legislatia in 
vigoare, pentru functionarea unitatilor de invatamant cu personalitate juridica existente, nu se impune 
reorganizarea retelei scolare pentru anul scolar 2020-2021.  

Avand in vedere cele prezentate propunem ca structura retelei scolare pentru anul scolar 2020-
2021sa fie aceeasi ca structura anului scolar 2019-2020.  

 
 

P R I M A R, 
Ioan Bohancanu 
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Şcoala Gimnazială Beba Veche 

c.f. 27877980 ,loc.BEBA VECHE,JUD.TIMIS NR:373 

TEL/FAX0256385512 Email:sc.beba_v@yahoo.com 

Nr.1090  din 21.11.2019     

  

 

 

 

 CǍTRE, 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BEBA VECHE 

 

 

Subsemnata Briscan Lavinia director al ȘCOLII GIMNAZIALE COMUNA BEBA VECHE,prin 

prezenta vǎ solicit aprobarea PROIECTULUI REȚELEI ȘCOLARE pentru anul școlar 2020-2021 

pentru a putea depune documentele necesare ȋn vederea organizǎrii si reorganizǎrii 

unitǎƫilor de ȋnvatamant preuniversitar dupǎ cum urmeazǎ: 

 1.ȘCOALA GIMNAZIALǍ COMUNA BEBA VECHE –Unitate PJ 

 2.GRǍDINIȚA CU PROGRAM NORMAL BEBA VECHE-Sructurǎ arondatǎ 

 3.GRǍDINIȚA CU PROGRAM NORMAL CHERESTUR-Sructurǎ arondatǎ 

 4.ȘCOALA PRIMARA CHERESTUR SECȚIA MAGHIARǍ-Structurǎ arondatǎ 

 

 

 DIRECTOR:   BRISCAN LAVINIA 
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ROMÂNIA
JUDETUL TIMIS

COMUNA BEBA VECHE
CONSILIUL LOCAL

          Consiliul local al comunei  Beba Veche, județul Timiș, întrunit în ședință ordinară 
în data de 26.11.2019
         Având în vedere Referatul/Expunerea de motive întocmit de Aparat de specialitate 
al primarului înregistrată sub nr. 3206/20.11.2019  precum si Raportul de specialitate 
întocmit de  Secretar general înregistrat sub nr. 3107/20.11.2019
         Văzând adresa nr. 14987/19.11.2019 emisă de Inspectoratului Scolar Judetean 
Timis;
         În baza Avizului eliberat de Comisia de activităţi social-culturale, culte, învățământ, 
sănătate şi familie, președinte COSA DORINA

          În temeiul prevederilor art. art. 129 alin. 7) lit. a), art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. 
(1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

                                        H O T Ă R Ă Ș T E: 

privind aprobarea proiectului rețelei școlare a unităților de invățământ 
preuniversitar de pe raza comunei Beba Veche pentru anul școlar 

2020-2021

HOTĂRÂRE

          Având în vedere :
•	Solicitarea directorului Scolii cu clasele I-VIII Beba Veche privind propunerea de 
aprobarea proiectului rețelei școlare inregistrata su nr. 3204/20.11.2019;
•	Raportul argumentativ nr. 3204/20.11.2019 al Primarului comunei Beba Veche;
•	Avizul favorabil al comisiei de activităţi social-culturale, culte, învățământ, sănătate şi 
familie din cadrul Consiliului Local al comunei Beba Veche,
•	Prevederile art.1 alin. 4  si 61 din Legea nr.1/2011 – Legea educației naționale, cu 
modificările si completările ulterioare, 
•	Prevederile Legii 287/2009, privind Codul Civil, republicata, 
•	Prevederile cuprinse in ORDIN Nr. 5090/2019 din 30 august 2019 pentru aprobarea 
Metodologiei privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul 
preuniversitar de stat, evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile 
de învăţământ particular, precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării 
reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar 2020 - 2021

Articolul 1 - Se aprobă proiectul rețelei școlare la nivelul comunei Beba Veche pentru 
anul școlar 2020-2021 astfel:
1.Unitate cu personalitate juridica 
Școala Gimnazială comuna Beba Veche, 
	Clasele CP-VIII
învățământ PRE, PRI, GIM/RO 
str. Principala nr.373,
telefon/fax  0256385512, email sc.beba_v@yahoo.com 
2.Unități –structuri arondate:
•	Grădinița cu Program Normal Beba Veche,
Grupa mică – grupa mare,
învățământ PRE/BEBA VECHE, 
adresa: localitatea Beba Veche str. - , nr.299
•	Școala Primară Cherestur- cu predare în limba maghiară, 
clase simultane
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învățământ PRI/CHERESTUR, 
adresa: localitatea Cherestur str. - , nr. 211
•	Grădinița cu Program Normal Cherestur, 
Grupa combinată,
învățământ PRE/CHERESTUR, 
adresa: localitatea Cherestur str. - , nr.211.

Articolul 2 - Prezenta hotarare se comunică:
- Institutiei Prefectului- judetul Timis,
- Primarului comunei Beba Veche;
- Scolii Gimnaziale cu clasele I-VIII Beba Veche;
- Inspectoratului Școlar Județean Timiș;
- Afisare la sediul institutiei;
- Publicare pe site web http://bebaveche.myds.me/wordpress/.

Președinte de ședință
BRUDER TIMEA-TEREZIA, 

          Avizat spre legalitate
Sorin Giuroescu, Secretar General al comunei

Beba Veche la data de 26.11.2019
Nr.33

Adoptata cu 10 voturi Pentru  de la 10 consilieri prezenți.

CARTUȘ NECESAR DE INSERAT PE ORICE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI, 

DUPĂ SEMNĂTURA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ ȘI CEA A SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI NR. 33/2019

Nr. 

crt

OPERAȚIUNI EFECTUATE Data

ZZ/LL/AN

Semnătura persoanei 

responsabile să 

efectueze procedura

6

1 3

Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ:
     1)   art. 139 alin. (1): În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută sau simplă, după 
caz.;
     2)   art. 197 alin. (2): Hotărârile consiliului local se comunică primarului.;
     3)   art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică hotărârile consiliului local al comunei prefectului în cel 
mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării...;
     4)   art. 197 alin. (4): Hotărârile … se aduc la cunoștința publică și se comunică, în condițiile legii, prin grija secretarului general al 
comunei.;
     5)   art. 199 alin. (1): Comunicarea hotărârilor …. cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se face în cel 
mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.;
     6)   art. 198 alin. (1): Hotărârile … cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoștință publică.;
     7  ) art. 199 alin. (2): Hotărârile … cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către persoanele cărora li 
se adresează. 

0

Adoptarea hotărârii 1)  1

Comunicarea către primarul comunei  2)  2

Comunicarea către prefectul județului  3)  3

Aducerea la cunoștință publică  4+5)  4

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

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

26.11.2019

27.11.2019

2
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Judetul Timis
UAT Comuna Beba Veche
Nr. 3208/20.11.2019

APROB PRIMAR,
Ioan Bohancanu

E X P U N E R E   DE    M O T I V E
R E F E R A T   DE    A P R O B A R E
privind necesitatea si oportunitatea adoptarii proiectului de hotarare privind aprobarea 
cuantumului burselor de performanta, de merit, de studiu si de ajutor social pentru elevii din 
invatamantul preuniversitar de stat, cu frecventa, care se acorda elevilor incepand cu anul scolar 
2019-2020

Considerente legale:
Luând în considerare prevederile:- art. 9 alin. (7), art. 82 alin. (1), (2) şi (3) şi art. 105 alin. (2) lit. 
d) din Lege nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare; -Ordinului 
nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din 
învăţământul preuniversitar de stat, emis de Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şl 
Sportului, cu modificarile si completarile ulterioare; - Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificările completările ulterioare;
Ţinând cont de faptul că acordarea burselor reprezintă o formă de sprijin material ce vizează atât 
protecţia socială, cât şi stimularea elevilor care obţinrezultate foarte bune la învăţătură şi 
disciplină;

Situatia in fapt:
Etapa fundamentării proiectului de buget pentru anul 2019 a fost deja finalizată anterior apariției 
noilor prevederi legale, stabilite de Legea nr. 38/2019. Prin urmare, pentru a diminua riscurile ca 
o parte dintre elevi să nu poată beneficia de burse în anul școlar 2019-2020, cuantumul minim al 
burselor de performanță, de merit, de studiu și de ajutor social, de care pot beneficia elevii din 
învățământul preuniversitar de stat cu frecvență, este cel stabilit de autoritățile administrației 
publice locale, aflat în plată în anul școlar 2018-2019. De asemenea, autoritățile deliberative ale 
administrației publice locale pot stabili un cuantum mai mare al burselor, în funcție de 
posibilitățile financiare existente la nivel local.

         Pentru aceste motive PROPUN

Se aprobă cuantumul burselor şcolare pentru elevii din Scoala Gimnaziala din comuna Beba 
Veche, pentru anul şcolar 2019- 2020 astfel: a) Burse de performanta  1000 lei - numar burse 0 
b) Burse de merit - număr burse 35 - pentru medii cuprinse între 8,50- 9,49 cuantum bursă 150 
lei - pentru medii cuprinse între 9,50- 9,99 cuantum bursă 200 lei - pentru media 10,00 cuantum 
bursă 300 lei c) Burse de studiu 100 lei - număr burse 0 d) Burse de ajutor social  - număr burse 
25 - pentru categoriile prevazute la art. 13 lit  a) din Ordinul nr. 5576/2011  150 lei - pentru 
categoriile prevazute la art. 13 lit  b) si c) din Ordinul nr. 5576/2011  100 lei Suma totala alocata 
prin Bugetul local al UAT Beba Veche pentru anul 2019 pentru plata burselor scolare este de 
6000 lei.
Numărul si criteriile de acordare a burselor pentru anul şcolar 2019- 2020 este stabilit de catre 
Consiliu de Administratie al Scolii Gimnaziale, care va intocmi listele de plata.
Acordarea burselor se face de către Consiliul de administraţie in funcţie de numărul de burse 
aprobat şi în limita fondurilor alocate din bugetul local.
Prezenta hotarare se comunică:- Institutiei Prefectului- judetul Timis, - Primarului comunei Beba 
Veche; - Afisare la sediul institutiei; - Publicare pe site web 
http://bebaveche.myds.me/wordpress/;

Ioan Bohancanu
Primar

Intocmit
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Aparat de specialitate al primarului
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Judetul Timis
UAT Comuna Beba Veche
Nr. 3208/20.11.2019

                    R E F E R A T   DE   S P E C I A L I T A T E
          la proiectul de hotarare privind aprobarea cuantumului burselor de performanta, de 
merit, de studiu si de ajutor social pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat, cu 
frecventa, care se acorda elevilor incepand cu anul scolar 2019-2020

         In baza adresei  de la Scoala Gimnaziala  Beba Veche inregistrate la Primaria 
comunei Beba Veche sub nr. 3205/20.11.2019,
In urma solicitarii adresate de Primar, Ioan Bohancanu, in calitate de initiator al 
proiectului de hotarare am constatat situatia existenta:

Luând în considerare prevederile:- art. 9 alin. (7), art. 82 alin. (1), (2) şi (3) şi art. 105 alin. 
(2) lit. d) din Lege nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările 
ulterioare; -Ordinului nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a 
burselor elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, emis de Ministerul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şl Sportului, cu modificarile si completarile ulterioare; - Legii nr. 
273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările completările ulterioare;
Ţinând cont de faptul că acordarea burselor reprezintă o formă de sprijin material ce 
vizează atât protecţia socială, cât şi stimularea elevilor care obţinrezultate foarte bune la 
învăţătură şi disciplină;
         

(1) In anul scolar 2019-2020, cuantumul minim al burselor de performanta, de merit, de 
studiu si de ajutor social, de care pot beneficia elevii din invatamantul preuniversitar de 
stat, cu frecventa, este cel stabilit de autoritatile administratiei publice locale, aflat in 
plata in anul scolar 2018-2019.    (2) Autoritatile deliberative ale administratiei publice 
locale pot stabili un cuantum mai mare al burselor, in functie de posibilitatile financiare 
ale unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale.
In conformitate cu prevederile Art. 82. - (1) din Legea nr. 1/2011 - a educaţiei naţionale 
elevii de la cursurile cu frecventa din învăţământul preuniversitar de stat pot beneficia de 
burse de performanta, de burse de merit, de burse de studiu si de burse de ajutor social. 
Cuantumul unei burse acordate din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de 
stat si numărul acestora se stabilesc anual prin hotărâre a consiliului local.Promovarea 
proiectului de hotărâre se impune ca urmare a reglementarii modalităţii de acordare a 
burselor şcolare prin Ordinul MECTS nr.5576/2011 modificat si completat prin Ordinul 
MECTS nr.3470/2012. Criteriile generale de acordare a burselor se stabilesc de 
Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului si Sportului. Criteriile specifice de acordare a 
burselor de performanta, de merit, a burselor de studiu si a celor de ajutor social se 
stabilesc anual în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ, în limitele 
fondurilor repartizate si în raport cu integralitatea efectuării de către elevi a activităţilor 
şcolare. Conform Art. 3. - (1) din Criteriu - general de acordare a burselor elevilor din 
învăţământul preuniversitar de stat aprobat Ordinul 3470/2012 bursele se acorda din 
bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale de care aparţin unităţile de 
învăţământ preuniversitar, potrivit prevederilor art. 105 alin. (2) din Legea educaţiei 
naţionale nr. 1/2011. Bursele se acorda în limita fondurilor aprobate cu aceasta 
destinaţie. Bursele de care pot beneficia elevii de la cursurile cu frecventa din 
învăţământul preuniversitar de stat, numite în continuare burse, sunt: burse de 
performanta, burse de merit, burse de studiu si burse de ajutor social.
Text extras din Criterii generale cf.Ordinul 5576/5011 modificat si completat de ordinal 
3470/2012:Art. 6. - (1) Bursele de performanta se acorda elevilor care se încadrează în 
cel puţin unul din cazurile următoare: a) au obţinut locurile I, II sau III la etapele naţionale 
ale olimpiadelor si concursurilor şcolare naţionale organizate de Ministerul Educaţiei, 
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Cercetării, Tineretului si Sportului, denumit în continuare MECTS: b) s-au calificat în 
loturile de pregătire organizate de MECTS pentru competiţiile internaţionale: c) au obţinut 
locurile I, II sau III la etapele naţionale ale competiţiilor/concursurilor cultural-artistice, cu 
caracter sportiv sau cu caracter tehnico-stiintific, de nivel naţional, organizate de 
MECTS. (2) Lista olimpiadelor si concursurilor naţionale, precum si lista 
competiţiilor/concursurilor pentru care se acorda bursele de performanta menţionate la 
alin. (1) va fi actualizata si va fi făcuta publica de MECTS, anual, pâna la data de 1 
octombrie. (3) Bursele de performanta obţinute în baza prevederilor alin. (1) se acorda 
pe perioada anului şcolar următor celui în care s-au obţinut rezultatele menţionate la alin. 
(1). (4) h perioada de acordare a bursei, elevii pot pierde bursa daca nota la purtare într-
un semestru este mai mica de 10. Art. 7. - Bursele de merit si bursele de studiu se 
acorda elevilor de la cursurile cu frecventa din învăţământul preuniversitar de stat, în 
funcţie de rezultatele obţinute Ia învăţătura. Art. 8. - (1) Bursele de merit se acorda 
elevilor care se încadrează în cel puţin unul din cazurile următoare: a) au rezultate 
deosebite la învăţătura: au obţinut media generala de cel puţin 8,50 si nota 10 la purtare 
în anul şcolar anterior, respectiv în primul semestru al anului şcolar, pentru elevii aflaţi în 
clasele de început ale învăţământului gimnazial, liceal sau profesional: b) au obţinut 
locurile I, II sau III la etapele judeţene ale olimpiadelor si concursurilor şcolare naţionale 
organizate de MECTS: c) au obţinut locurile I, II sau III la etapele judeţene ale 
competiţiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau cu caracter tehnico-
stiintific, de nivel naţional, organizate de MECTS.  (2) Bursele de merit obţinute în baza 
prevederilor alin. (1) lit. a) se acorda începând cu semestrul al ll-lea, pentru elevii aflaţi în 
clasele de început ale învăţământului gimnazial, liceal sau profesional, respectiv 
începând cu semestrul I, pentru elevii aflaţi în celelalte clase ale învăţământului 
gimnazial, liceal sau profesional. (3) Lista elevilor care beneficiază de bursele de merit 
obţinute în baza prevederii alin. (1) lit. a) este revizuita semestrial, în funcţie de 
modificările intervenite în situaţia şcolara a elevilor. (4) Lista olimpiadelor si concursurilor 
naţionale, precum si a competiţiilor/concursurilor cultural-artistice, cu caracter sportiv sau 
cu caracter tehnico-stiintific, pentru care se acorda bursele de merit menţionate la alin. 
(1) lit. b) sau lit. c) va fi actualizata si va fi făcuta publica de MECTS, anual, pâna la data 
de 1 octombrie. (5) Bursele de merit obţinute în baza prevederilor alin. (1) lit. b) sau lit. c) 
se acorda pe perioada anului şcolar care urmează anului în care s-au obţinut rezultatele 
menţionate la alin. (1) lit. b) sau lit. c). (6) în perioada de acordare a bursei, elevii pot 
pierde bursa daca nota ta purtare este mai mica de 10. Art. 9. - (1) Bursa de studiu se 
acorda elevilor care provin din familii cu un venit lunar mediu pe membru de familie pe 
ultimele 3 luni cel mult egal cu salariul minim pe economie si care îndeplinesc simultan 
condiţiile: au media generala peste 7,00 si nota 10 la purtare în semestrul anterior celui 
în care se acorda bursa. (2) Bursele de studiu sunt revizuite semestrial, în funcţie de 
modificările intervenite în veniturile nete lunare ale familiei si în situaţia şcolara a elevilor. 
Art. 10. - Bursele de studiu se acorda începând cu semestrul al ll-lea, pentru elevii aflaţi 
în clasele de început ale învăţământului gimnazial, liceal sau profesional, respectiv 
începând cu semestrul I, pentru elevii aflaţi în celelalte clase ale învăţământului 
gimnazial, liceal sau profesional. Art. 11. • Bursele de ajutor social se acorda elevilor, la 
cerere, în funcţie de situaţia materiala a familiei sau a susţinătorilor legali. Art. 12. - (1) 
Bursele de ajutor social se acorda la începutul anului şcolar si sunt revizuite semestrial, 
în funcţie de modificările intervenite în veniturile nete lunare ale familiei. (2) Pot păstra 
bursa elevii promovaţi si cu nota 10 sau, dupa caz, calificativul Foarte bine la purtare. 
Art. 13. - Bursele de ajutor social se acorda următoarelor categorii de elevi înscrişi la 
cursurile cu frecventa din învăţământul preuniversitar de stat: a) orfani sau bolnavi de 
TBC si care se afla în evidenta dispensarelor şcolare ori bolnavi de diabet, boli maligne, 
sindromuri de malabsorbtie grave, insuficiente renale cronice, astm bronsic, epilepsie, 
cardiopatii congenitale, hepatita cronica, glaucom, miopie grava, boli imunologice sau 
infestaţi cu virusul HIV ori bolnavi de SIDA sau care suferă de poliartrita juvenila, 
spondilita anchiiozanta ori reumatism articular, handicap locomotor: acordarea burselor 
pentru motive medicale se face pe baza certificatului eliberat de medicul specialist si 
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avizat de medicul de familie/medicul de la cabinetul şcolar; b) elevi din mediul rural, care 
sunt şcolarizaţi într-o alta localitate, întrucât nu au posibilitatea sa studieze într-o unitate 
de învăţământ din localitatea de domiciliu; c) elevi proveniţi din familii care îndeplinesc în 
mod cumulat următoarele condiţii:  1. nu realizează un venit net mediu lunar, pe ultimele 
12 luni, pe membru de familie, mat mare de 50% din salariul minim net pe economie; 2. 
nu deţin terenuri agricole cu o suprafaţa mai mare de 20.000 mp, în zonele colinare si de 
ses, si de 40.000 mp, în zonele montane.
ORDIN nr. 5576/2012 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor 
elevilor din invatamantul preuniversitar de stat  Art. 4. - (1) Cuantumul minim al bursei de 
performanta, al bursei de merit, al bursei de studiu si al bursei de ajutor social se 
stabileste anual prin hotarare a Guvernului.    (2) Cuantumul unei burse acordate din 
sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat si numarul acestora se stabilesc 
anual prin hotarare a consiliului local, respectiv a consiliului judetean/consiliilor locale ale 
sectoarelor municipiului Bucuresti.
Criteriile specifice de acordare a burselor de performanta, a burselor de merit, a burselor 
de studiu si a celor de ajutor social se stabilesc anual în consiliile de administraţie ale 
unităţilor de învăţământ, în limitele fondurilor repartizate si în raport cu integralitatea 
efectuării de către elevi a activităţilor şcolare. Aprobarea cuantumurilor pentru bursele 
şcolare în anul 2013 si a plafoanelor pe unităţi şcolare se încadrează în prevederea 
bugetara pentru acest an . Pentru desfăşurarea activităţii in bune condiţii propunem 
următoarele: - Dosarele solicitanţilor vor fi depuse pentru fiecare unitate scolarâ,fiind 
analizate si aprobate nominal in consiliile de administraţie ale şcolilor. - Listele vor fi 
afişate la sediul unităţii şcolare. - Termenul de plata va fi stabilit de consiliul de 
administraţie cu încadrarea în plafonul bugetar trimestrial şi anual aprobat prin prezentul 
proiect.

Pentru aceste motive sustinem adoptarea acestui proiect de hotarare a Consiliului local.

Secretar general
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                    Comisia de specialitate a Consiliului local al comunei Beba Veche, in 
urma repartizarii documentatiei privind proiectul de hotarare atasat, privind 
aprobarea cuantumului burselor de performanta, de merit, de studiu si de ajutor 
social pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat, cu frecventa, care se 
acorda elevilor incepand cu anul scolar 2019-2020 am analizat in sedinta acest 
proiect, constatand urmatoarele:
Temeiuri legale invocate si documente atasate:
-Referatul/Expunerea de motive întocmit de Aparat de specialitate al primarului  
nr. 3208/20.11.2019
-Raportul de specialitate întocmit de Secretar general nr. 3208/20.11.2019
	-Adresa 3205/20.11.2019 de la Scoala Gimnaziala  Beba Veche;
Constatand ca:

Președinte, COSA DORINA

Secretar,     BRUDER TIMEA-TEREZIA

Membrii:     ARDELEAN GHEORGHE

Comisia de activităţi social-culturale, 
culte, învățământ, sănătate şi familie

                    Pentru aceste motive, Comisia de specialitate a Consiliului local al 
comunei Beba Veche,  avizam favorabil proiectul de hotarare si propunem 
supunerea spre adoptare in sedinta Consiliului local.

AVIZ FAVORABIL

          Luând în considerare prevederile:
-	art. 9 alin. (7), art. 82 alin. (1), (2) şi (3) şi art. 105 alin. (2) lit. d) din Lege nr. 1/2011 a 
educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;
-Ordinului nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor 
elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, emis de Ministerul
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şl Sportului, cu modificarile si completarile ulterioare;
-	Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările completările 
ulterioare;

          Ţinând cont de faptul că acordarea burselor reprezintă o formă de sprijin 
material ce vizează atât protecţia socială, cât şi stimularea elevilor care obţin
rezultate foarte bune la învăţătură şi disciplină;
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ROMÂNIA
JUDETUL TIMIS
COMUNA BEBA VECHE
CONSILIUL LOCAL

          În temeiul prevederilor art. art. 129 alin. 7) lit. a) si art. 136 alin. (1) din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ inițiez prezentul

                                        P R O I E C T    DE    H O T Ă R Â R E: 

          Ioan Bohancanu, în calitate de Primar, în baza articolului 26 din Regulamentul de 
Organizare și Funcționare al Consiliului local al comunei Beba Veche, aprobat prin HCL 
nr. 43/2016:
         Având în vedere Referatul/Expunerea de motive întocmit de Aparat de specialitate 
al primarului înregistrată sub nr. 3208/20.11.2019  precum si Raportul de specialitate 
întocmit de   Secretar general înregistrat sub nr. 3208/20.11.2019
         Văzând adresa nr. 3205/20.11.2019 emisă de Scoala Gimnaziala  Beba Veche;
         În baza Avizului eliberat de Comisia de activităţi social-culturale, culte, învățământ, 
sănătate şi familie, președinte COSA DORINA;

privind aprobarea cuantumului burselor de performanta, de merit, de 
studiu si de ajutor social pentru elevii din invatamantul preuniversitar de 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 41

          Luând în considerare prevederile:
-	art. 9 alin. (7), art. 82 alin. (1), (2) şi (3) şi art. 105 alin. (2) lit. d) din Lege nr. 1/2011 a 
educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;
-Ordinului nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor 
elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, emis de Ministerul
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şl Sportului, cu modificarile si completarile ulterioare;
-	Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările completările 
ulterioare;

          Ţinând cont de faptul că acordarea burselor reprezintă o formă de sprijin 
material ce vizează atât protecţia socială, cât şi stimularea elevilor care obţin
rezultate foarte bune la învăţătură şi disciplină;

Articolul 1 - Se aprobă cuantumul burselor şcolare pentru elevii din Scoala Gimnaziala 
din comuna Beba Veche, pentru anul şcolar 2019- 2020 astfel: 
a) Burse de performanta  1000 lei - numar burse 0
b) Burse de merit - număr burse 35
- pentru medii cuprinse între 8,50- 9,49 cuantum bursă 150 lei
- pentru medii cuprinse între 9,50- 9,99 cuantum bursă 200 lei
- pentru media 10,00 cuantum bursă 300 lei
c) Burse de studiu 100 lei - număr burse 0
d) Burse de ajutor social  - număr burse 25
- pentru categoriile prevazute la art. 13 lit  a) din Ordinul nr. 5576/2011  150 lei
- pentru categoriile prevazute la art. 13 lit  b) si c) din Ordinul nr. 5576/2011  100 lei
Suma totala alocata prin Bugetul local al UAT Beba Veche pentru anul 2019 pentru 
plata burselor scolare este de 6000 lei.

Articolul 2 - Numărul si criteriile de acordare a burselor pentru anul şcolar 2019- 2020 
este stabilit  de catre Consiliu de Administratie al Scolii Gimnaziale, care va intocmi 
listele de plata.
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Articolul 3 - Acordarea burselor se face de către Consiliul de administraţie in funcţie de 
numărul de burse aprobat şi în limita fondurilor alocate din bugetul local.

Articolul 4 - Prezenta hotarare se comunică:
- Institutiei Prefectului- judetul Timis,
- Primarului comunei Beba Veche;
- Afisare la sediul institutiei;
- Publicare pe site web http://bebaveche.myds.me/wordpress/;

Initiator
Ioan Bohancanu, Primar

          Avizat spre legalitate
Sorin Giuroescu, Secretar General al comunei

Repartizat la: 
Comisia de activităţi social-culturale, culte, învățământ, sănătate şi familie, președinte 
COSA DORINA
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CǍTRE, 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BEBA VECHE 

 
 Subsemnata Briscan Lavinia director al Școlii  Gimnaziale Comuna Beba Veche                                                                      
            Pe baza hotarȃrii CA  din data de 12.11.2019  va aducem la cunoștinta propunerile noastre                 
   referitor la cuantumul burselor acordate din bugetul local pe anul școlar 2019-2020. 
                                                                                      
   BURSA DE MERIT:media 10-300 RON,media9.99-9.50-200RON, 
  media 9.49-8.50-150 ron -35 burse  

 
 BURSA DE ORFAN:150 RON  -2 burse 
                      BURSA SOCIALA:100 RON                                                          -25 burse       
 
                                                                

DIRECTOR: 
 
 

    BRISCAN LAVINIA  
 
 
 
 
 
 

INSPECTORATUL ȘCOLAR 
JUDEȚEAN  TIMIȘ 

Şcoala Gimnazială Beba 
Veche 
c.f. 27877980 
 
Nr  1091  din 21.11.2019 
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ROMÂNIA
JUDETUL TIMIS

COMUNA BEBA VECHE
CONSILIUL LOCAL

          Consiliul local al comunei  Beba Veche, județul Timiș, întrunit în ședință ordinară 
în data de 26.11.2019
         Având în vedere Referatul/Expunerea de motive întocmit de Aparat de specialitate 
al primarului înregistrată sub nr. 3208/20.11.2019  precum si Raportul de specialitate 
întocmit de  Secretar general înregistrat sub nr. 3208/20.11.2019
         Văzând adresa nr. 3205/20.11.2019 emisă de Scoala Gimnaziala  Beba Veche;
         În baza Avizului eliberat de Comisia de activităţi social-culturale, culte, învățământ, 
sănătate şi familie, președinte COSA DORINA

          În temeiul prevederilor art. art. 129 alin. 7) lit. a), art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. 
(1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

                                        H O T Ă R Ă Ș T E: 

privind aprobarea cuantumului burselor de performanta, de merit, de 
studiu si de ajutor social pentru elevii din invatamantul preuniversitar de 

stat, cu frecventa, care se acorda elevilor incepand cu anul scolar 
2019-2020

HOTĂRÂRE

          Luând în considerare prevederile:
-	art. 9 alin. (7), art. 82 alin. (1), (2) şi (3) şi art. 105 alin. (2) lit. d) din Lege nr. 1/2011 a 
educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;
-Ordinului nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor 
elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, emis de Ministerul
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şl Sportului, cu modificarile si completarile ulterioare;
-	Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările completările 
ulterioare;

          Ţinând cont de faptul că acordarea burselor reprezintă o formă de sprijin 
material ce vizează atât protecţia socială, cât şi stimularea elevilor care obţin
rezultate foarte bune la învăţătură şi disciplină;

Articolul 1 - Se aprobă cuantumul burselor şcolare pentru elevii din Scoala Gimnaziala 
din comuna Beba Veche, pentru anul şcolar 2019- 2020 astfel: 
a) Burse de performanta  1000 lei - numar burse 0
b) Burse de merit - număr burse 35
- pentru medii cuprinse între 8,50- 9,49 cuantum bursă 150 lei
- pentru medii cuprinse între 9,50- 9,99 cuantum bursă 200 lei
- pentru media 10,00 cuantum bursă 300 lei
c) Burse de studiu 100 lei - număr burse 0
d) Burse de ajutor social  - număr burse 25
- pentru categoriile prevazute la art. 13 lit  a) din Ordinul nr. 5576/2011  150 lei
- pentru categoriile prevazute la art. 13 lit  b) si c) din Ordinul nr. 5576/2011  100 lei
Suma totala alocata prin Bugetul local al UAT Beba Veche pentru anul 2019 pentru 
plata burselor scolare este de 6000 lei.

Articolul 2 - Numărul si criteriile de acordare a burselor pentru anul şcolar 2019- 2020 
este stabilit  de catre Consiliu de Administratie al Scolii Gimnaziale, care va intocmi 
listele de plata.

Articolul 3 - Acordarea burselor se face de către Consiliul de administraţie in funcţie de 
numărul de burse aprobat şi în limita fondurilor alocate din bugetul local.
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Articolul 4 - Prezenta hotarare se comunică:
- Institutiei Prefectului- judetul Timis,
- Primarului comunei Beba Veche;
- Afisare la sediul institutiei;
- Publicare pe site web http://bebaveche.myds.me/wordpress/.

Președinte de ședință
BRUDER TIMEA-TEREZIA, 

          Avizat spre legalitate
Sorin Giuroescu, Secretar General al comunei

Beba Veche la data de 26.11.2019
Nr.34

Adoptata cu 10 voturi Pentru  de la 10 consilieri prezenți.

CARTUȘ NECESAR DE INSERAT PE ORICE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI, 

DUPĂ SEMNĂTURA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ ȘI CEA A SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI NR. 34/2019

Nr. 

crt

OPERAȚIUNI EFECTUATE Data

ZZ/LL/AN

Semnătura persoanei 

responsabile să 

efectueze procedura

6

1 3

Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ:
     1)   art. 139 alin. (1): În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută sau simplă, după 
caz.;
     2)   art. 197 alin. (2): Hotărârile consiliului local se comunică primarului.;
     3)   art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică hotărârile consiliului local al comunei prefectului în cel 
mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării...;
     4)   art. 197 alin. (4): Hotărârile … se aduc la cunoștința publică și se comunică, în condițiile legii, prin grija secretarului general al 
comunei.;
     5)   art. 199 alin. (1): Comunicarea hotărârilor …. cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se face în cel 
mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.;
     6)   art. 198 alin. (1): Hotărârile … cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoștință publică.;
     7  ) art. 199 alin. (2): Hotărârile … cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către persoanele cărora li 
se adresează. 

0

Adoptarea hotărârii 1)  1

Comunicarea către primarul comunei  2)  2

Comunicarea către prefectul județului  3)  3

Aducerea la cunoștință publică  4+5)  4

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

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

26.11.2019

27.11.2019

27.11.2019

27.11.2019

27.11.2019

2
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Judetul Timis
UAT Comuna Beba Veche
Nr. 3197/20.11.2019

APROB PRIMAR,
Ioan Bohancanu

E X P U N E R E   DE    M O T I V E
R E F E R A T   DE    A P R O B A R E
privind necesitatea si oportunitatea adoptarii proiectului de hotarare privind aprobarea bugetului 
de venituri proprii si subventii al Şcolii Gimnaziale Beba Veche pe anul 2019

Considerente legale:
Vazand prevederile:– Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice – cu modificările şi completările 
ulterioare; – art.1, alin.2, lit.a, art.57, alin.2, art.69, art.73, art.76^1 din Legea nr. 273/2006 
privind finanţele publice locale – cu modificările şi completările ulterioare; – Legii contabilităţii nr. 
82/1991 – republicată cu modificările şi completările ulterioare; – Legii educaţiei naţionale nr. 
1/2011 – modificată şi completată; – Ordinului nr. 5079/19.09.2016 privind aprobarea 
Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar; –
Legii nr. 250/2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016 pentru 
modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea 
personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele 
măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; – H.C.L. nr. 
2/08.01.2018 privind organizarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pentru 
anul şcolar 2018-2019 din orașul Buhuși; – Ordin nr. 1762/2018 din 5 aprilie 2018 pentru 
aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare 
trimestriale şi a unor raportări financiare lunare ale instituţiilor publice în anul 2018, precum şi 
pentru modificarea şi completarea altor norme metodologice în domeniul contabilităţii publice; –
Prevederile Legii nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018, modificată și completată; –
Prevederile Legii nr. 3/2018 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018, modificată și 
completată; – Ordinul nr. 3160/2017 din 1 februarie 2017 pentru modificarea şi completarea 
Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de 
învăţământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.619/2014; –
Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice; – Prevederile 
Legii nr. 195/2006 – Legea cadru a descentralizării – cu modificările şi completările ulterioare;

Situatia in fapt:
Intrucat Scoala gimnaziala este unitate cu personalitate juridica si are un buget de venituri si 
cheltuieli propriu in urma alocarilor de fonduri, este necesar ca venituri de natura extrabugetara 
de categoria veniturilor autofinantate / venituri proprii sa fie cuprinse in buget separat, cu alocare 
pe destoinatie a cheltuielilor.

         Pentru aceste motive PROPUN

Se aprobă bugetul de venituri proprii si subventii al Şcolii Gimnaziale Beba Veche pe anul 2019, 
in urmatoarea structura: 1.TOTAL VENITURI                                                                                        
8000 lei din care: - Alte venituri din concesiuni si inchirieri cod 30.2E.05.30          8000 lei 
2.TOTAL CHELTUIELI                                                                                     8000 lei din care: 
CAPITOLUL 65.2E.04.01 - Invatamant secundar inferior - Alte bunuri si servicii pentru intretinere 
cod 20.01.30              3000 lei - Obiecte de inventar cod 20.05.30                                                       
5000 lei
Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică în condiţiile art.76^1 din Legea nr.273/2006 –
cu modificările şi completările ulterioare.
Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios 
administrativă competentă, în condițiile Legii nr.554/2004 – legea contenciosului administrativ, 
modificată și completată.
Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Școala Gimnazială ,, Mihai Eminescu’’ 

40



Buhuşi.
Prezenta hotarare se comunică:- Institutiei Prefectului- judetul Timis, - Primarului comunei Beba 
Veche; - Scolii - Afisare la sediul institutiei; - Publicare pe site web 
http://bebaveche.myds.me/wordpress/;

Ioan Bohancanu
Primar

Intocmit
Secretar general
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Judetul Timis
UAT Comuna Beba Veche
Nr. 3198/20.11.2019

                    R E F E R A T   DE   S P E C I A L I T A T E
          la proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri proprii si subventii 
al Şcolii Gimnaziale Beba Veche pe anul 2019

         In baza adresei  de la Şcoala Gimnaziala Beba Veche inregistrate la Primaria 
comunei Beba Veche sub nr.    /20.11.2019,
In urma solicitarii adresate de Primar, Ioan Bohancanu, in calitate de initiator al 
proiectului de hotarare am constatat situatia existenta:

Vazand prevederile:– Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice – cu modificările şi 
completările ulterioare; – art.1, alin.2, lit.a, art.57, alin.2, art.69, art.73, art.76^1 din Legea 
nr. 273/2006 privind finanţele publice locale – cu modificările şi completările ulterioare; –
Legii contabilităţii nr. 82/1991 – republicată cu modificările şi completările ulterioare; –
Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 – modificată şi completată; – Ordinului nr. 
5079/19.09.2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a 
unităților de învățământ preuniversitar; – Legii nr. 250/2016 privind aprobarea Ordonanţei 
de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi 
pentru modificarea şi completarea unor acte normative; – H.C.L. nr. 2/08.01.2018 privind 
organizarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pentru anul şcolar 
2018-2019 din orașul Buhuși; – Ordin nr. 1762/2018 din 5 aprilie 2018 pentru aprobarea 
Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale 
şi a unor raportări financiare lunare ale instituţiilor publice în anul 2018, precum şi pentru 
modificarea şi completarea altor norme metodologice în domeniul contabilităţii publice; –
Prevederile Legii nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018, modificată și completată; –
Prevederile Legii nr. 3/2018 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018, 
modificată și completată; – Ordinul nr. 3160/2017 din 1 februarie 2017 pentru 
modificarea şi completarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului 
de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul 
ministrului educaţiei naţionale nr. 4.619/2014; – Legea-cadru nr. 153/2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice; – Prevederile Legii nr. 195/2006 –
Legea cadru a descentralizării – cu modificările şi completările ulterioare;
         

veniturile proprii obtinute care nu realizaza decat finantarea partiala a institutiei de 
invatamant pot di folosite in urma aprobarii ordonatorului de credite si a autoritatii 
edeliberative pentru achitarea cheltuielilor materiale necuprinse in bugetul propriu.

Pentru aceste motive sustinem adoptarea acestui proiect de hotarare a Consiliului local.

Compartiment CONTABILITATE, VENITURI SI URMARIRE, INCASARE TAXE SI 
IMPOZITE
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                    Comisia de specialitate a Consiliului local al comunei Beba Veche, in 
urma repartizarii documentatiei privind proiectul de hotarare atasat, privind 
aprobarea bugetului de venituri proprii si subventii al Şcolii Gimnaziale Beba 
Veche pe anul 2019 am analizat in sedinta acest proiect, constatand urmatoarele:
Temeiuri legale invocate si documente atasate:
-Referatul/Expunerea de motive întocmit de Secretar general  nr. 
3197/20.11.2019
-Raportul de specialitate întocmit de Compartiment  CONTABILITATE, VENITURI SI 
URMARIRE, INCASARE TAXE SI IMPOZITE nr. 3198/20.11.2019
	-Adresa    /20.11.2019 de la Şcoala Gimnaziala Beba Veche;
Constatand ca:

Comisia de activităţi economico-
financiare, amenajarea teritoriului şi 
urbanism, juridică şi de disciplină

AVIZ FAVORABIL

          Vazand prevederile:
– Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice – cu modificările şi completările ulterioare;
– art.1, alin.2, lit.a, art.57, alin.2, art.69, art.73, art.76^1 din Legea nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale – cu modificările şi completările ulterioare;
– Legii contabilităţii nr. 82/1991 – republicată cu modificările şi completările ulterioare;
– Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 – modificată şi completată;
– Ordinului nr. 5079/19.09.2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de 
organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar;
– Legii nr. 250/2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor 
termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative;
– H.C.L. nr. 2/08.01.2018 privind organizarea reţelei unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat pentru anul şcolar 2018-2019 din orașul Buhuși;
– Ordin nr. 1762/2018 din 5 aprilie 2018 pentru aprobarea Normelor metodologice 
privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale şi a unor raportări 
financiare lunare ale instituţiilor publice în anul 2018, precum şi pentru modificarea şi 
completarea altor norme metodologice în domeniul contabilităţii publice;
– Prevederile Legii nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018, modificată și 
completată;
– Prevederile Legii nr. 3/2018 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018, 
modificată și completată;
– Ordinul nr. 3160/2017 din 1 februarie 2017 pentru modificarea şi completarea 
Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din 
unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei 
naţionale nr. 4.619/2014;
– Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
– Prevederile Legii nr. 195/2006 – Legea cadru a descentralizării – cu modificările şi 
completările ulterioare;
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Președinte, TOTH EDE

Secretar,     CIOBANU LIVIU

Membrii:     HORVATH STEFAN

                    Pentru aceste motive, Comisia de specialitate a Consiliului local al 
comunei Beba Veche,  avizam favorabil proiectul de hotarare si propunem 
supunerea spre adoptare in sedinta Consiliului local.
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ROMÂNIA
JUDETUL TIMIS
COMUNA BEBA VECHE
CONSILIUL LOCAL

          În temeiul prevederilor art. art. 129 alin. 7) lit. a) si art. 136 alin. (1) din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ inițiez prezentul

          Ioan Bohancanu, în calitate de Primar, în baza articolului 26 din Regulamentul de 
Organizare și Funcționare al Consiliului local al comunei Beba Veche, aprobat prin HCL 
nr. 43/2016:
         Având în vedere Referatul/Expunerea de motive întocmit de Secretar general 
înregistrată sub nr. 3197/20.11.2019  precum si Raportul de specialitate întocmit de   
Compartiment  CONTABILITATE, VENITURI SI URMARIRE, INCASARE TAXE SI 
IMPOZITE înregistrat sub nr. 3198/20.11.2019
         Văzând adresa nr.    /20.11.2019 emisă de Şcoala Gimnaziala Beba Veche;
         În baza Avizului eliberat de Comisia de activităţi economico-financiare, amenajarea 
teritoriului şi urbanism, juridică şi de disciplină, președinte TOTH EDE;

privind aprobarea bugetului de venituri proprii si subventii al Şcolii 
Gimnaziale Beba Veche pe anul 2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 42

          Vazand prevederile:
– Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice – cu modificările şi completările ulterioare;
– art.1, alin.2, lit.a, art.57, alin.2, art.69, art.73, art.76^1 din Legea nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale – cu modificările şi completările ulterioare;
– Legii contabilităţii nr. 82/1991 – republicată cu modificările şi completările ulterioare;
– Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 – modificată şi completată;
– Ordinului nr. 5079/19.09.2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de 
organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar;
– Legii nr. 250/2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor 
termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative;
– H.C.L. nr. 2/08.01.2018 privind organizarea reţelei unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat pentru anul şcolar 2018-2019 din orașul Buhuși;
– Ordin nr. 1762/2018 din 5 aprilie 2018 pentru aprobarea Normelor metodologice 
privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale şi a unor raportări 
financiare lunare ale instituţiilor publice în anul 2018, precum şi pentru modificarea şi 
completarea altor norme metodologice în domeniul contabilităţii publice;
– Prevederile Legii nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018, modificată și 
completată;
– Prevederile Legii nr. 3/2018 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018, 
modificată și completată;
– Ordinul nr. 3160/2017 din 1 februarie 2017 pentru modificarea şi completarea 
Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din 
unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei 
naţionale nr. 4.619/2014;
– Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
– Prevederile Legii nr. 195/2006 – Legea cadru a descentralizării – cu modificările şi 
completările ulterioare;
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                                        P R O I E C T    DE    H O T Ă R Â R E: 

Articolul 1 - Se aprobă bugetul  de venituri proprii si subventii al Şcolii Gimnaziale Beba 
Veche pe anul 2019, in urmatoarea structura:
1.TOTAL VENITURI                                                                                        8000 lei
din care:
- Alte venituri din concesiuni si inchirieri cod 30.2E.05.30          8000 lei
2.TOTAL CHELTUIELI                                                                                     8000 lei
din care:
CAPITOLUL 65.2E.04.01 - Invatamant secundar inferior
- Alte bunuri si servicii pentru intretinere cod 20.01.30              3000 lei
- Obiecte de inventar cod 20.05.30                                                       5000 lei

Articolul 2 - Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică în condiţiile art.76^1 din 
Legea nr.273/2006 – cu modificările şi completările ulterioare.

Articolul 3 -  Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de 
contencios administrativă competentă, în condițiile Legii nr.554/2004 – legea 
contenciosului administrativ, modificată și completată.

Articolul 4 - Prezenta hotărâre va fi  dusă la îndeplinire de către Școala Gimnazială ,, 
Mihai Eminescu’’ Buhuşi.

Articolul 5 - Prezenta hotarare se comunică:
- Institutiei Prefectului- judetul Timis,
- Primarului comunei Beba Veche;
- Scolii
- Afisare la sediul institutiei;
- Publicare pe site web http://bebaveche.myds.me/wordpress/;

Initiator
Ioan Bohancanu, Primar

          Avizat spre legalitate
Sorin Giuroescu, Secretar General al comunei

Repartizat la: 
Comisia de activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, juridică 
şi de disciplină, președinte TOTH EDE
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ROMÂNIA
JUDETUL TIMIS

COMUNA BEBA VECHE
CONSILIUL LOCAL

          Consiliul local al comunei  Beba Veche, județul Timiș, întrunit în ședință ordinară 
în data de 26.11.2019
         Având în vedere Referatul/Expunerea de motive întocmit de Secretar general 
înregistrată sub nr. 3197/20.11.2019  precum si Raportul de specialitate întocmit de  
Compartiment  CONTABILITATE, VENITURI SI URMARIRE, INCASARE TAXE SI 
IMPOZITE înregistrat sub nr. 3198/20.11.2019
         Văzând adresa nr. 991 /20.11.2019 emisă de Şcoala Gimnaziala Beba Veche;
         În baza Avizului eliberat de Comisia de activităţi economico-financiare, 
amenajarea teritoriului şi urbanism, juridică şi de disciplină, președinte TOTH EDE

          În temeiul prevederilor art. art. 129 alin. 7) lit. a), art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. 
(1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

                                        H O T Ă R Ă Ș T E: 

privind aprobarea bugetului de venituri proprii si subventii al Şcolii 
Gimnaziale Beba Veche pe anul 2019

HOTĂRÂRE

          Vazand prevederile:
– Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice – cu modificările şi completările ulterioare;
– art.1, alin.2, lit.a, art.57, alin.2, art.69, art.73, art.76^1 din Legea nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale – cu modificările şi completările ulterioare;
– Legii contabilităţii nr. 82/1991 – republicată cu modificările şi completările ulterioare;
– Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 – modificată şi completată;
– Ordinului nr. 5079/19.09.2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de 
organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar;
– Legii nr. 250/2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor 
termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative;
– H.C.L. nr. 49/2018 privind organizarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar 
de stat pentru anul şcolar 2018-2019 din Comnua Beba Veche;
– Ordin nr. 1762/2018 din 5 aprilie 2018 pentru aprobarea Normelor metodologice 
privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale şi a unor raportări 
financiare lunare ale instituţiilor publice în anul 2018, precum şi pentru modificarea şi 
completarea altor norme metodologice în domeniul contabilităţii publice;
– Prevederile Legii nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018, modificată și 
completată;
– Prevederile Legii nr. 3/2018 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018, 
modificată și completată;
– Ordinul nr. 3160/2017 din 1 februarie 2017 pentru modificarea şi completarea 
Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din 
unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei 
naţionale nr. 4.619/2014;
– Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
– Prevederile Legii nr. 195/2006 – Legea cadru a descentralizării – cu modificările şi 
completările ulterioare;
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Articolul 1 - Se aprobă bugetul  de venituri proprii si subventii al Şcolii Gimnaziale Beba 
Veche pe anul 2019, in urmatoarea structura:
1.TOTAL VENITURI                                                                                        8000 lei
din care:
- Alte venituri din concesiuni si inchirieri cod 30.2E.05.30          8000 lei
2.TOTAL CHELTUIELI                                                                                     8000 lei
din care:
CAPITOLUL 65.2E.04.01 - Invatamant secundar inferior
- Alte bunuri si servicii pentru intretinere cod 20.01.30              3000 lei
- Obiecte de inventar cod 20.05.30                                                       5000 lei

Articolul 2 - Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică în condiţiile art.76^1 din 
Legea nr.273/2006 – cu modificările şi completările ulterioare.

Articolul 3 -  Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de 
contencios administrativă competentă, în condițiile Legii nr.554/2004 – legea 
contenciosului administrativ, modificată și completată.

Articolul 4 - Prezenta hotarare se comunică:
- Institutiei Prefectului- judetul Timis,
- Primarului comunei Beba Veche;
- Scolii Gimnaziale Beba Veche<
- Afisare la sediul institutiei;
- Publicare pe site web http://bebaveche.myds.me/wordpress/.

Președinte de ședință
BRUDER TIMEA-TEREZIA, 

          Avizat spre legalitate
Sorin Giuroescu, Secretar General al comunei

Beba Veche la data de 26.11.2019
Nr.35

Adoptata cu 10 voturi Pentru  de la 10 consilieri prezenți.
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CARTUȘ NECESAR DE INSERAT PE ORICE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI, 

DUPĂ SEMNĂTURA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ ȘI CEA A SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI NR. 35/2019

Nr. 

crt

OPERAȚIUNI EFECTUATE Data

ZZ/LL/AN

Semnătura persoanei 

responsabile să 

efectueze procedura

6

1 3

Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ:
     1)   art. 139 alin. (1): În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută sau simplă, după 
caz.;
     2)   art. 197 alin. (2): Hotărârile consiliului local se comunică primarului.;
     3)   art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică hotărârile consiliului local al comunei prefectului în cel 
mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării...;
     4)   art. 197 alin. (4): Hotărârile … se aduc la cunoștința publică și se comunică, în condițiile legii, prin grija secretarului general al 
comunei.;
     5)   art. 199 alin. (1): Comunicarea hotărârilor …. cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se face în cel 
mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.;
     6)   art. 198 alin. (1): Hotărârile … cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoștință publică.;
     7  ) art. 199 alin. (2): Hotărârile … cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către persoanele cărora li 
se adresează. 

0

Adoptarea hotărârii 1)  1

Comunicarea către primarul comunei  2)  2

Comunicarea către prefectul județului  3)  3

Aducerea la cunoștință publică  4+5)  4

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

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

26.11.2019

27.11.2019

27.11.2019

27.11.2019

27.11.2019

2
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Judetul Timis
UAT Comuna Beba Veche
Nr. 3196/20.11.2019

APROB PRIMAR,
Ioan Bohancanu

E X P U N E R E   DE    M O T I V E
R E F E R A T   DE    A P R O B A R E
privind necesitatea si oportunitatea adoptarii proiectului de hotarare privind alegerea 
presedintelui de sedinta

Considerente legale:
În conformitate cu prevederile art. 123 alin. (1) şi (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, precum şi cu prevederile art. 24 din Anexa la H.C.L. nr.  43/2016    privind 
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local al comunei Beba 
Veche
Având în vedere propunerea efectuată și rezultatul votului deschis al consilierilor în funcție;
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Situatia in fapt:
Codul administrativ - O.U.G. nr. 57/2019 impune ca pentru buna desfasurare a sedintelor de 
Consiliu local sa fie ales un presedinte din randul consilierilor, prin vot deschis pentro o perioada 
de maxim 3 luni conform  Anexei  la H.C.L. nr.  43/2016    privind aprobarea Regulamentului de 
organizare şi funcţionare a Consiliului local al comunei  Beba Veche

         Pentru aceste motive PROPUN

Se alege preşedinte de şedinţă, doamna/domnul _________ care va conduce lucrările şedinţelor 
Consiliului Local în perioada 4.12.2019 - 3.03. 2020
Doamna/ Domnul ____ exercită atribuţiile prevăzute de lege şi de Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a Consiliului local al comunei Beba Veche pentru preşedintele de şedinţă.
Prezenta hotarare se comunica:- Institutiei Prefectului- judetul Timis, - Primarului comunei Beba 
Veche; - Afisare si publicare pe site web http://bebaveche.myds.me/wordpress/;

Ioan Bohancanu
Primar

Intocmit
Secretar general
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Judetul Timis
UAT Comuna Beba Veche
Nr. 3211/20.11.2019

                    R E F E R A T   DE   S P E C I A L I T A T E
          la proiectul de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta

         In urma solicitarii adresate de Primar, Ioan Bohancanu, in calitate de initiator al 
proiectului de hotarare am constatat situatia existenta:

În conformitate cu prevederile art. 123 alin. (1) şi (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, precum şi cu prevederile art. 24 din Anexa la H.C.L. nr.  43/2016    privind 
aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local al comunei 
Beba Veche
Având în vedere propunerea efectuată și rezultatul votului deschis al consilierilor în 
funcție;
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare,
         

Prezentam prevederile legale relevante din OUG nr. 57/2019 Articolul 123 Presedintele 
de sedinta    (1) Dupa declararea ca legal constituit, consiliul local alege dintre membrii 
sai, in termenul stabilit prin regulamentul de organizare si functionare a consiliului local, 
un presedinte de sedinta, pe o perioada de cel mult 3 luni, care conduce sedintele 
consiliului si semneaza hotararile adoptate de acesta. Presedintele de sedinta se alege 
prin vot deschis cu majoritate simpla, prevazuta la art. 5, lit. ee).    (2) Consilierul local 
ales in conditiile alin. (1) poate fi schimbat din functie, la initiativa a cel putin unei treimi 
din numarul consilierilor locali in functie, prin hotarare adoptata cu majoritate absoluta.    
(3) In cazul in care presedintele de sedinta lipseste, la propunerea consilierilor locali, din 
randul acestora este ales un alt presedinte de sedinta, prin hotarare adoptata cu 
majoritate simpla, care conduce sedinta respectiva. Acesta exercita pentru aceasta 
sedinta atributiile prevazute de prezentul cod pentru presedintele de sedinta.    (4) 
Presedintele de sedinta exercita urmatoarele atributii principale:    a) conduce sedintele 
consiliului local;    b) supune votului consilierilor locali proiectele de hotarari si anunta 
rezultatul votarii, cu precizarea voturilor pentru, a voturilor impotriva si a abtinerilor 
numarate si evidentiate de secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-
teritoriale in procesul-verbal al sedintei;    c) semneaza procesul-verbal al sedintei;    d) 
asigura mentinerea ordinii, in conditiile regulamentului de organizare si functionare a 
consiliului local;    e) supune votului consilierilor locali orice problema care intra in 
competenta de solutionare a consiliului local;    f) aplica, daca este cazul, sanctiunile 
prevazute la art. 233 alin. (1) sau propune consiliului aplicarea unor asemenea sanctiuni, 
dupa caz;    g) indeplineste alte atributii prevazute de lege, de regulamentul de 
organizare si functionare a consiliului local sau alte insarcinari date de catre consiliul 
local

Pentru aceste motive sustinem adoptarea acestui proiect de hotarare a Consiliului local.

Secretar general

Aparat de specialitate al primarului
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                    Comisia de specialitate a Consiliului local al comunei Beba Veche, in 
urma repartizarii documentatiei privind proiectul de hotarare atasat, privind 
alegerea presedintelui de sedinta am analizat in sedinta acest proiect, constatand 
urmatoarele:
Temeiuri legale invocate si documente atasate:
-Referatul/Expunerea de motive întocmit de Secretar general  nr. 
3196/20.11.2019
-Raportul de specialitate întocmit de Secretar general și de Aparat de specialitate 
al primarului nr. 3211/20.11.2019
	
Constatand ca:

Președinte, TOTH EDE

Secretar,     CIOBANU LIVIU

Membrii:     HORVATH STEFAN

Comisia de activităţi economico-
financiare, amenajarea teritoriului şi 
urbanism, juridică şi de disciplină

                    Pentru aceste motive, Comisia de specialitate a Consiliului local al 
comunei Beba Veche,  avizam favorabil proiectul de hotarare si propunem 
supunerea spre adoptare in sedinta Consiliului local.

AVIZ FAVORABIL

          În conformitate cu prevederile art. 123 alin. (1) şi (4) din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, precum şi cu prevederile art. 24 din Anexa  la H.C.L. nr.  
43/2016    privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului 
local al comunei Beba Veche

          Având în vedere propunerea efectuată și rezultatul votului deschis al consilierilor 
în funcție;

          Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare,
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ROMÂNIA
JUDETUL TIMIS
COMUNA BEBA VECHE
CONSILIUL LOCAL

          În temeiul prevederilor art. art. 123 alin. 1) si art. 136 alin. (1) din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ inițiez prezentul

                                        P R O I E C T    DE    H O T Ă R Â R E: 

          Ioan Bohancanu, în calitate de Primar, în baza articolului 26 din Regulamentul de 
Organizare și Funcționare al Consiliului local al comunei Beba Veche, aprobat prin HCL 
nr. 43/2016:
         Având în vedere Referatul/Expunerea de motive întocmit de Secretar general 
înregistrată sub nr. 3196/20.11.2019  precum si Raportul de specialitate întocmit de   
Secretar general și de Aparat de specialitate al primarului înregistrat sub nr. 
3211/20.11.2019
         În baza Avizului eliberat de Comisia de activităţi economico-financiare, amenajarea 
teritoriului şi urbanism, juridică şi de disciplină, președinte TOTH EDE;

privind alegerea presedintelui de sedinta

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 46

          În conformitate cu prevederile art. 123 alin. (1) şi (4) din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, precum şi cu prevederile art. 24 din Anexa  la H.C.L. nr.  
43/2016    privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului 
local al comunei Beba Veche

          Având în vedere propunerea efectuată și rezultatul votului deschis al consilierilor 
în funcție;

          Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare,

Articolul 1 - Se alege preşedinte de şedinţă, doamna/domnul _________ care va 
conduce lucrările şedinţelor Consiliului Local în perioada 4.12.2019 - 3.03. 2020

Articolul 2 - Doamna/ Domnul ____ exercită atribuţiile prevăzute de lege şi de 
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local al comunei Beba Veche 
pentru preşedintele de şedinţă.

Articolul 3 - Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului- judetul Timis,
- Primarului comunei Beba Veche;
- Afisare si publicare pe site web http://bebaveche.myds.me/wordpress/;
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Initiator
Ioan Bohancanu, Primar

          Avizat spre legalitate
Sorin Giuroescu, Secretar General al comunei

Repartizat la: 
Comisia de activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, juridică 
şi de disciplină, președinte TOTH EDE
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ROMÂNIA
JUDETUL TIMIS

COMUNA BEBA VECHE
CONSILIUL LOCAL

          Consiliul local al comunei  Beba Veche, județul Timiș, întrunit în ședință ordinară 
în data de 26.11.2019
         Având în vedere Referatul/Expunerea de motive întocmit de Secretar general 
înregistrată sub nr. 3196/20.11.2019  precum si Raportul de specialitate întocmit de  
Secretar general și de Aparat de specialitate al primarului înregistrat sub nr. 
3211/20.11.2019
         În baza Avizului eliberat de Comisia de activităţi economico-financiare, 
amenajarea teritoriului şi urbanism, juridică şi de disciplină, președinte TOTH EDE

          În temeiul prevederilor art. art. 123 alin. 1), art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. 
a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

                                        H O T Ă R Ă Ș T E: 

privind alegerea presedintelui de sedinta

HOTĂRÂRE

          În conformitate cu prevederile art. 123 alin. (1) şi (4) din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, precum şi cu prevederile art. 24 din Anexa  la H.C.L. nr.  
43/2016    privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului 
local al comunei Beba Veche

          Având în vedere propunerea efectuată și rezultatul votului deschis al consilierilor 
în funcție;

          Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare,

Articolul 1 - Se alege preşedinte de şedinţă, domnul Ciobanu Liviu care va conduce 
lucrările şedinţelor Consiliului Local în perioada 4.12.2019 - 3.03. 2020

Articolul 2 - Domnul Ciobanu Liviu exercită atribuţiile prevăzute de lege şi de 
Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului local al comunei Beba Veche 
pentru preşedintele de şedinţă.

Articolul 3 - Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului- judetul Timis,
- Primarului comunei Beba Veche;
- Afisare si publicare pe site web http://bebaveche.myds.me/wordpress/.

Președinte de ședință
BRUDER TIMEA-TEREZIA, 

          Avizat spre legalitate
Sorin Giuroescu, Secretar General al comunei

Beba Veche la data de 26.11.2019
Nr.36

Adoptata cu 9 voturi Pentru  de la 10 consilieri prezenți.

Situatie vot consilieri
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CARTUȘ NECESAR DE INSERAT PE ORICE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI, 

DUPĂ SEMNĂTURA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ ȘI CEA A SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI NR. 36/2019

Nr. 

crt

OPERAȚIUNI EFECTUATE Data

ZZ/LL/AN

Semnătura persoanei 

responsabile să 

efectueze procedura

6

1 3

Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ:
     1)   art. 139 alin. (1): În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută sau simplă, după 
caz.;
     2)   art. 197 alin. (2): Hotărârile consiliului local se comunică primarului.;
     3)   art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică hotărârile consiliului local al comunei prefectului în cel 
mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării...;
     4)   art. 197 alin. (4): Hotărârile … se aduc la cunoștința publică și se comunică, în condițiile legii, prin grija secretarului general al 
comunei.;
     5)   art. 199 alin. (1): Comunicarea hotărârilor …. cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se face în cel 
mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.;
     6)   art. 198 alin. (1): Hotărârile … cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoștință publică.;
     7  ) art. 199 alin. (2): Hotărârile … cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către persoanele cărora li 
se adresează. 

0

Adoptarea hotărârii 1)  1

Comunicarea către primarul comunei  2)  2

Comunicarea către prefectul județului  3)  3

Aducerea la cunoștință publică  4+5)  4

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

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

26.11.2019

27.11.2019

27.11.2019

27.11.2019

27.11.2019

2

CIOBANU LIVIU Abtinere
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Judetul Timis
UAT Comuna Beba Veche
Nr. 3214/2019

APROB PRIMAR,
Ioan Bohancanu

E X P U N E R E   DE    M O T I V E
R E F E R A T   DE    A P R O B A R E
privind necesitatea si oportunitatea adoptarii proiectului de hotarare privind alocarea sumei de 
25.000 lei pentru organizarea Serbarii Pomului de Craciun 2019

Considerente legale:
Văzând punctul 14 din Anexa hotararii nr. 50/2018 privind aprobarea Agendei culturale pe anul 
2019;

Situatia in fapt:
Ca baza legala mentionez punctul 14 din Anexa hotararii nr. 50/2018 privind aprobarea Agendei 
culturale pe anul 2019. Constatand ca, sarbatorile de iarna au fost organizate traditional in 
comuna Beba Veche cu diferite activitati axate in principal pe serbarile scolare ale elevilor scolii 
gimnaziale Beba Veche, la care exista o mare participare din partea populatiei comunei, este o 
oportunitate de a oferi produse de sezon cum ar fi: dulciuri si suc pentru persoanele prezente si 
pentru copii in special, de catre un Mos Craciun (angajat al Primariei) care sa le ofere tuturor 
propun Consiliului local adoptarea unei hotărâri de alocare a fondurilor necesare acestei acţiuni.

         Pentru aceste motive PROPUN

Se aprobă alocarea sumei de 25.000 lei pentru achiziţionarea cadourilor tradiţionale (dulciuri, 
fructe si suc) pentru organizarea Serbarii Pomului de Craciun 2019.
Prezenta hotarare se comunică:- Institutiei Prefectului- judetul Timis, - Primarului comunei Beba 
Veche; - Afisare la sediul institutiei; - Publicare pe site web 
http://bebaveche.myds.me/wordpress/;
Prezenta hotarare se comunică:- Institutiei Prefectului- judetul Timis, - Primarului comunei Beba 
Veche; - Afisare la sediul institutiei; - Publicare pe site web 
http://bebaveche.myds.me/wordpress/;

Ioan Bohancanu
Primar

Intocmit
Secretar general
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Judetul Timis
UAT Comuna Beba Veche
Nr. 3215/20.11.2019

                    R E F E R A T   DE   S P E C I A L I T A T E
          la proiectul de hotarare privind alocarea sumei de 25.000 lei pentru organizarea 
Serbarii Pomului de Craciun 2019

         In urma solicitarii adresate de Primar, Ioan Bohancanu, in calitate de initiator al 
proiectului de hotarare am constatat situatia existenta:

Văzând punctul 14 din Anexa hotararii nr. 50/2018 privind aprobarea Agendei culturale 
pe anul 2019;
         

sprijinirea activitatilor culturale traditionale se poate face si cu ocazia serbarilor 
organizate de Scoala Gimnaziala Beba Veche

Pentru aceste motive sustinem adoptarea acestui proiect de hotarare a Consiliului local.

Secretar general
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                    Comisia de specialitate a Consiliului local al comunei Beba Veche, in 
urma repartizarii documentatiei privind proiectul de hotarare atasat, privind 
alocarea sumei de 25.000 lei pentru organizarea Serbarii Pomului de Craciun 
2019 am analizat in sedinta acest proiect, constatand urmatoarele:
Temeiuri legale invocate si documente atasate:
-Referatul/Expunerea de motive întocmit de Secretar general  nr. 3214/2019
-Raportul de specialitate întocmit de Secretar general nr. 3215/20.11.2019
	
Constatand ca:

Președinte, TOTH EDE

Secretar,     CIOBANU LIVIU

Membrii:     HORVATH STEFAN

Comisia de activităţi economico-
financiare, amenajarea teritoriului şi 
urbanism, juridică şi de disciplină

                    Pentru aceste motive, Comisia de specialitate a Consiliului local al 
comunei Beba Veche,  avizam favorabil proiectul de hotarare si propunem 
supunerea spre adoptare in sedinta Consiliului local.

AVIZ FAVORABIL

          Văzând punctul 14 din Anexa hotararii nr. 50/2018 privind aprobarea Agendei 
culturale  pe anul 2019;
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ROMÂNIA
JUDETUL TIMIS
COMUNA BEBA VECHE
CONSILIUL LOCAL

          În temeiul prevederilor art. art. 129 alin. 7) lit. d) si art. 136 alin. (1) din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ inițiez prezentul

                                        P R O I E C T    DE    H O T Ă R Â R E: 

          Ioan Bohancanu, în calitate de Primar, în baza articolului 26 din Regulamentul de 
Organizare și Funcționare al Consiliului local al comunei Beba Veche, aprobat prin HCL 
nr. 43/2016:
         Având în vedere Referatul/Expunerea de motive întocmit de Secretar general 
înregistrată sub nr. 3214/2019  precum si Raportul de specialitate întocmit de   Secretar 
general înregistrat sub nr. 3215/20.11.2019
         În baza Avizului eliberat de Comisia de activităţi economico-financiare, amenajarea 
teritoriului şi urbanism, juridică şi de disciplină, președinte TOTH EDE;

privind alocarea sumei de 25.000 lei pentru organizarea Serbarii Pomului 
de Craciun 2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 48

          Văzând punctul 14 din Anexa hotararii nr. 50/2018 privind aprobarea Agendei 
culturale  pe anul 2019;

Articolul 1 - Se aprobă alocarea sumei de 25.000 lei pentru achiziţionarea cadourilor 
tradiţionale (dulciuri, fructe si suc) pentru organizarea Serbarii Pomului de Craciun 2019.

Articolul 2 - Prezenta hotarare se comunică:
- Institutiei Prefectului- judetul Timis,
- Primarului comunei Beba Veche;
- Afisare la sediul institutiei;
- Publicare pe site web http://bebaveche.myds.me/wordpress/;

Articolul 3 - Prezenta hotarare se comunică:
- Institutiei Prefectului- judetul Timis,
- Primarului comunei Beba Veche;
- Afisare la sediul institutiei;
- Publicare pe site web http://bebaveche.myds.me/wordpress/;

Initiator
Ioan Bohancanu, Primar

          Avizat spre legalitate
Sorin Giuroescu, Secretar General al comunei

Repartizat la: 
Comisia de activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, juridică 
şi de disciplină, președinte TOTH EDE
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ROMÂNIA
JUDETUL TIMIS

COMUNA BEBA VECHE
CONSILIUL LOCAL

          Consiliul local al comunei  Beba Veche, județul Timiș, întrunit în ședință ordinară 
în data de 26.11.2019
         Având în vedere Referatul/Expunerea de motive întocmit de Secretar general 
înregistrată sub nr. 3214/2019  precum si Raportul de specialitate întocmit de  Secretar 
general înregistrat sub nr. 3215/20.11.2019
         În baza Avizului eliberat de Comisia de activităţi economico-financiare, 
amenajarea teritoriului şi urbanism, juridică şi de disciplină, președinte TOTH EDE

          În temeiul prevederilor art. art. 129 alin. 7) lit. d), art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. 
(1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

                                        H O T Ă R Ă Ș T E: 

privind alocarea sumei de 25.000 lei pentru organizarea Serbarii Pomului 
de Craciun 2019

HOTĂRÂRE

          Văzând punctul 14 din Anexa hotararii nr. 50/2018 privind aprobarea Agendei 
culturale  pe anul 2019;

Articolul 1 - Se aprobă alocarea sumei de 25.000 lei pentru achiziţionarea cadourilor 
tradiţionale (dulciuri, fructe si suc) pentru organizarea Serbarii Pomului de Craciun 2019.

Articolul 2 - Prezenta hotarare se comunică:
- Institutiei Prefectului- judetul Timis,
- Primarului comunei Beba Veche;
- Afisare la sediul institutiei;
- Publicare pe site web http://bebaveche.myds.me/wordpress/.

Articolul 3 - Prezenta hotarare se comunică:
- Institutiei Prefectului- judetul Timis,
- Primarului comunei Beba Veche;
- Afisare la sediul institutiei;
- Publicare pe site web http://bebaveche.myds.me/wordpress/.

Președinte de ședință
BRUDER TIMEA-TEREZIA, 

          Avizat spre legalitate
Sorin Giuroescu, Secretar General al comunei

Beba Veche la data de 26.11.2019
Nr.37

Adoptata cu 10 voturi Pentru  de la 10 consilieri prezenți.
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CARTUȘ NECESAR DE INSERAT PE ORICE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI, 

DUPĂ SEMNĂTURA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ ȘI CEA A SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI NR. 37/2019

Nr. 

crt

OPERAȚIUNI EFECTUATE Data

ZZ/LL/AN

Semnătura persoanei 

responsabile să 

efectueze procedura

6

1 3

Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ:
     1)   art. 139 alin. (1): În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută sau simplă, după 
caz.;
     2)   art. 197 alin. (2): Hotărârile consiliului local se comunică primarului.;
     3)   art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică hotărârile consiliului local al comunei prefectului în cel 
mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării...;
     4)   art. 197 alin. (4): Hotărârile … se aduc la cunoștința publică și se comunică, în condițiile legii, prin grija secretarului general al 
comunei.;
     5)   art. 199 alin. (1): Comunicarea hotărârilor …. cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se face în cel 
mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.;
     6)   art. 198 alin. (1): Hotărârile … cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoștință publică.;
     7  ) art. 199 alin. (2): Hotărârile … cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către persoanele cărora li 
se adresează. 

0

Adoptarea hotărârii 1)  1

Comunicarea către primarul comunei  2)  2

Comunicarea către prefectul județului  3)  3

Aducerea la cunoștință publică  4+5)  4

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

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

26.11.2019

27.11.2019

27.11.2019

27.11.2019

27.11.2019

2
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Art. 27 din Regulamentul de organizare al Consiliului  
Alin. (2) Proiectele de hotărâre inițiate de către consilierii locali vor fi însoțite de o 
expunere de motive și vor fi trimise compartimentelor de resort ale aparatului de 
specialitate al primarului, în vederea întocmirii referatului de specialitate. 
Nominalizarea compartimentelor cărora li se trimit material spre analiza se face de 
către primar împreună cu secretarul comunei.  

 

Numele si prenumele Semnătura 
dr. ARDELEAN GHEORGHE   

FOLESCU MIRCEA   

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind inscriptionarea autoturismelor Primariei Beba Veche 

Consiliul Local al comunei Beba Veche, 

Văzând Expunerea de Motive a consilierilor PNL. 

În temeiul art.36, alin (6), lit „a" pct. l din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicată şi actualizată; 

H O T Ă R Ă Ş T E :  

Art.l. Se aproba inscriptionarea cu autocolant amplasat pe portierele laterale ale 

autoturismelor proprietatea Primariei beba Veche, cu urmatorul text: „Primaria Beba Veche, 

telefon 0256385501”. 

Art.2. Primarul comunei Beba Veche va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor 

prezentei hotărâri. 

Art.3. Termenul de indeplinire a prevederilor prezentei hotarari este de 30 de zile 
calendaristice de la data comunicarii. 

Art.4. Prezenta hotărâre se comunica: Institutiei Prefectului si cetatenilor comunei Beba 

Veche. 
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Numele si prenumele Semnătura 
dr. ARDELEAN GHEORGHE   

FOLESCU MIRCEA   

 

EXPUNERE PE MOTIVE  

la proiectul de hotărâre privind inscriptionarea 

autoturismelor Primariei Beba Veche 

 

 

 

In urma numeroaselor sesizari primite de la locuitorii comunei Beba Veche precum si a 

propriilor constatari privind abuzurile repetate si excesele primarului comunei Beba Veche care 

exploateaza autoturismele in folos propriu, ceea ce putem dovedi. 

Consideram ca inscriptionarea cu autocolante care sa arata numele proprietarului si numarul 

de telefon la care poate fi contactat este neaparat necesar, dupa cum sunt numeroase alte institutii 

care au asfel de inscriptii: Vama, Politia, Politia de frontiera, Directia Sanitar Veterninara si altele. 

Autocolantul va avea dimensiunea de minim 30/40 cm, cu litere dimensionate corespunzator 

 

Prin urmare, supunem spre adoptare Consiliului Local proiectul de hotărâre alăturat.  
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ROMÂNIA 
JUDETUL TIMIS 
COMUNA BEBA VECHE 
  

PROCES VERBAL 
 
          Incheiat astazi 26.11.2019 ora 12,30 la sedinta ordinara a Consiliului local al  
comunei Beba Veche, judetul Timis, organizata in sala de sedinte a Primariei. 
         Convocarea a fost facuta in scris in urma dispozitiei primarului Ioan Bohancanu  
nr.44/2019 iar Ordinea de zi si intreaga documentatie de sedinta a fost disponibila in  
format letric la secretariatul Primariei,  in format electronic pe internet la adresa  
http://bebaveche.myds.me/wordpress/, si  pe emailul consilierilor care au avut  
posibilitatea conform art. 133 alin. 5 din Codul Administrativ de a formula si depune in  
scris amendamente asupra proiectelor de hotarari pana in preziua sedintei. 
         Participa dl. primar Ioan Bohancanu precum si invitatii: 
         Se constata după efectuarea prezenţei nominale ca sunt prezenti un numar de 
10 consilieri fiind intrunit cvorumul necesar astfel incât se poate proceda la inceperea  
sedintei. 
         Sunt prezenti la sedinta urmatorii consilieri: Ardelean Gheorghe; Bican Aurelian;  
Bruder Timea-Terezia; Ciobanu Liviu; Cosa Dorina; Farca Lidia; Folescu Mircea –  
Nicolae; Horvath Stefan; Tifan  Miklos; Toth Ede; . 
Dosarul sedintei precedente, impreuna cu procesul verbal de sedinta este disponibil  
pentru consultare online si la avizierul primariei. Se supune aprobarii continutului  
proiectului de proces verbal si se constata ca nu nunt obiectii. 
         Presedintele de sedinta consilier BRUDER TIMEA-TEREZIA preia conducerea  
sedintei si prezinta proiectul  O R D I N I I   D E    Z I: 
1 Adoptarea proiectului de hotarare privind plata cotizatiei majorate aferente anului  
 2019 catre ADID Timis si mandatarea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de  
 Deseuri Timis sa deruleze procedurile necesare pentru incheierea contractului de  
 consultant 
2 Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea proiectului retelei scolare a  
 unitatilor de invatamant preuniversitar de pe raza comunei Beba Veche pentru anul  
 scolar 2020 2021 initiat de Primar, Ioan Bohancanu 
3 Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea cuantumului burselor de  
 performanta  de merit  de studiu si de ajutor social pentru elevii din invatamantul  
 preuniversitar de stat  cu frecventa  care se acorda elevilor incepand cu anul scolar  
 2019 2020 
4 Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri proprii si  
 subventii al Scolii Gimnaziale Beba Veche pe anul 2019 initiat de Primar, Ioan  
 Bohancanu 
5 Adoptarea proiectului de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta initiat de  
 Primar, Ioan Bohancanu 
6 Adoptarea proiectului de hotarare privind alocarea sumei de 25 000 lei pentru  
 organizarea Serbarii Pomului de Craciun 2019 initiat de Primar, Ioan Bohancanu 
7 Adoptarea proiectului de hotarare privind inscriptionarea autoturismelor Primariei  
 Beba Veche initiat de Consilieri PNL 
8 Probleme de interes local. 
       Presedintele de sedinta, BRUDER TIMEA-TEREZIA supune la vot ordinea de zi si 
 dupa efectuarea numararii voturilor se aproba in unanimitate de voturi (10). 
Se analizeaza documentele prezentate. 
           Se trece la analizarea punctului nr. 1 al ordinii de zi, respectiv: Adoptarea  
proiectului de hotarare privind plata cotizatiei majorate aferente anului 2019 catre ADID  
Timis si mandatarea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara de Deseuri Timis sa  
deruleze procedurile necesare pentru incheierea contractului de consultant. 
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Se prezinta Raportul/Expunere de motive si Referatul de specialitate care sunt anexate la 
 dosarul de sedinta. 
Se constata ca nu au fost depuse amendamente  in termenul legal. 
In continuare se solicita discutii privind proiectul de hotarare. 
Se supune la vot adoptarea proiectului de hotarare, prin vot deschis. 
          Dupa numararea voturilor a fost centralizata urmatoarea situatie: 
10 voturi Pentru  de la  10 consilieri prezenți. 
           Se trece la analizarea punctului nr. 2 al ordinii de zi, respectiv: Adoptarea  
proiectului de hotarare privind aprobarea proiectului retelei scolare a unitatilor de  
invatamant preuniversitar de pe raza comunei Beba Veche pentru anul scolar 2020 2021 
 initiat de Primar, Ioan Bohancanu. 
Se prezinta Raportul/Expunere de motive si Referatul de specialitate care sunt anexate la 
 dosarul de sedinta. 
Se constata ca nu au fost depuse amendamente  in termenul legal. 
In continuare se solicita discutii privind proiectul de hotarare. 
Se supune la vot adoptarea proiectului de hotarare, prin vot deschis. 
          Dupa numararea voturilor a fost centralizata urmatoarea situatie: 
10 voturi Pentru  de la  10 consilieri prezenți. 
           Se trece la analizarea punctului nr. 3 al ordinii de zi, respectiv: Adoptarea  
proiectului de hotarare privind aprobarea cuantumului burselor de performanta  de merit  
 de studiu si de ajutor social pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat  cu  
frecventa  care se acorda elevilor incepand cu anul scolar 2019 2020. 
Se prezinta Raportul/Expunere de motive si Referatul de specialitate care sunt anexate la 
 dosarul de sedinta. 
Se constata ca nu au fost depuse amendamente  in termenul legal. 
In continuare se solicita discutii privind proiectul de hotarare. 
Dl. Consilier Folescu Mircea arata ca nivelul burselor trebuie sa fie stabilit la valoarea pe 
care o acorda alte consilii (da exemplu Bucuresti) 
Se arata ca prevederile legale impun incadrarea in sumele alocate, iar nivelul bursei se 
stabileste de fiecare UAT) 
Se supune la vot adoptarea proiectului de hotarare, prin vot deschis. 
          Dupa numararea voturilor a fost centralizata urmatoarea situatie: 
10 voturi Pentru  de la  10 consilieri prezenți. 
           Se trece la analizarea punctului nr. 4 al ordinii de zi, respectiv: Adoptarea  
proiectului de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri proprii si subventii al Scolii 
 Gimnaziale Beba Veche pe anul 2019 initiat de Primar, Ioan Bohancanu. 
Se prezinta Raportul/Expunere de motive si Referatul de specialitate care sunt anexate la 
 dosarul de sedinta. 
Se constata ca nu au fost depuse amendamente  in termenul legal. 
In continuare se solicita discutii privind proiectul de hotarare. 
Se supune la vot adoptarea proiectului de hotarare, prin vot deschis. 
          Dupa numararea voturilor a fost centralizata urmatoarea situatie: 
10 voturi Pentru  de la  10 consilieri prezenți. 
           Se trece la analizarea punctului nr. 5 al ordinii de zi, respectiv: Adoptarea  
proiectului de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta initiat de Primar, Ioan  
Bohancanu. 
Se prezinta Raportul/Expunere de motive si Referatul de specialitate care sunt anexate la 
 dosarul de sedinta. 
Se constata ca nu au fost depuse amendamente  in termenul legal. 
In continuare se solicita discutii privind proiectul de hotarare. 
Se supune la vot adoptarea proiectului de hotarare, prin vot deschis. 
          Dupa numararea voturilor a fost centralizata urmatoarea situatie: 
9 voturi Pentru  de la  10 consilieri prezenți. 
1 voturi impotriva/abtineri: 
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CIOBANU LIVIU Abtinere 
           Se trece la analizarea punctului nr. 6 al ordinii de zi, respectiv: Adoptarea  
proiectului de hotarare privind alocarea sumei de 25 000 lei pentru organizarea Serbarii  
Pomului de Craciun 2019 initiat de Primar, Ioan Bohancanu. 
Se prezinta Raportul/Expunere de motive si Referatul de specialitate care sunt anexate la 
 dosarul de sedinta. 
Se constata ca nu au fost depuse amendamente  in termenul legal. 
In continuare se solicita discutii privind proiectul de hotarare. 
dl. consilier dr. Ardelean Gheorghe intreaba cum se face distribuirea pacheletelor si 
solicita amplasarea unui brad in centru localitatii Beba Veche. 
Se supune la vot adoptarea proiectului de hotarare, prin vot deschis. 
          Dupa numararea voturilor a fost centralizata urmatoarea situatie: 
10 voturi Pentru  de la  10 consilieri prezenți. 
           Se trece la analizarea punctului nr. 7 al ordinii de zi, respectiv: Adoptarea  
proiectului de hotarare privind inscriptionarea autoturismelor Primariei Beba Veche initiat 
de Consilieri PNL. 
Se prezinta Raportul/Expunere de motive care sunt anexate la dosarul de sedinta. 
In continuare se solicita discutii privind proiectul de hotarare. 
Doamna consilier Farca Lidia intreaba daca nu au fost observate si tractoarele si utilajele 
care au efectuat lucrari in interesul comunei, in mod gratuit. 
dl. primar intreaba unde au fost vazute autoturisemele primariei care i-au efectuat 
deplasari in folosul sau propriu si insista sa primeasca un raspuns. 
dl. consilier Aurelian Bican intreaba care primarie mai are inscriptionate acele date pe 
masini. 
Se supune la vot adoptarea proiectului de hotarare, prin vot deschis. 
          Dupa numararea voturilor a fost centralizata urmatoarea situatie: 
2 voturi Pentru  de la  10 consilieri prezenți. 
 In final, Probleme de interes local. 
dl. Szasz Stefan a solicitat balast pentru locul de parcare al autobuzului de transport 
persoane. 
dl. consilier Aurelian Bican arata ca in fiecare an aceasta problema i-a fost rezolvata, si la 
fel se va proceda in scurt timp. 
Fiind dezbatute toate punctele de pe ordinea de zi, președinte de ședință BRUDER  
TIMEA-TEREZIA multumeste consilierilor prezenti si invitatilor, dupa care declara  
inchise lucrarile sedintei. 
 
Consilieri prezenti: 
 ARDELEAN GHEORGHE 
 BICAN AURELIAN 
 BRUDER TIMEA-TEREZIA 
 CIOBANU LIVIU 
 COSA DORINA 
 FARCA LIDIA 
 FOLESCU MIRCEA – NICOLAE 
 HORVATH STEFAN 
 TIFAN  MIKLOS 
 TOTH EDE 
 Președinte de ședință 
 BRUDER TIMEA-TEREZIA 
 Secretar general al comunei Beba Veche 
 Sorin Giuroescu 
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