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D I S P O Z I T I A

privind convocarea Consiliului local al comunei Beba Veche în şedinţă 

extraordinară convocată de îndată pentru data de 19.12.2019

          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 extraordinară convocată de îndată în condițiile art. 133 

alin.2 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 19.12.2019

Nr.  53

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

convocată de îndată pentru data de 19.12.2019, 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



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. 53/2019

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

19.12.2019

20.12.2019

19.12.2019

19.12.2019

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.



Judetul Timis
UAT Comuna Beba Veche

privind convocarea Consiliului local al comunei Beba-Veche 
pentru data de 19.12.2019

ANEXA LA DISPOZITIA NR. 53/2019

ORDINE DE ZI

1 Adoptarea proiectului de hotarare privind rectificarea 4 a bugetului local 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

Secretar general al comunei Beba Veche
Sorin Giuroescu



Judetul Timis
UAT Comuna Beba Veche

          In urma dispozitiei primarului Ioan Bohancanu nr.53/2019 sunteti invitati sa 
participati la sedinta extraordinara convocata de indata a Consiliului local al 
comunei Beba Veche, judetul Timis pentru data de 19.12.2019, 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 rectificarea 4 a bugetului local 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

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



Judetul Timis
UAT Comuna Beba Veche
Nr. 3488/19.12.2019

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 rectificarea 4 a 
bugetului local pe anul 2019

Considerente legale:
Văzând Hotărârea Consiliulului local Beba Veche nr. 8/2019 privind adoptarea bugetului local pe 
anul 2019 si Hotărârile de rectificare nr. 27/2019, 28/2019, 31/2019;
Ţinând seama de prevederile:- Legii nr. 50/15.03.2019 de aprobare a Bugetului de stat pentru 
anul 2019;  - Legii nr. 273 / 2006 privind finanţele publice locale, actualizata, art. 49, alin. (4) si 
(7) - OG nr. 12/2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019;

Situatia in fapt:
Avand in vedere analiza detailata a deschiderilor de credite efectuate si a arieratelor de la 
bugetul local, rezultate din Contul de execuție la data de 19.12.2019,
Întrucât prin programul PNDL a fost alocată suma de 508500 lei, compartimentul Contabilitate a 
propus majorarea cu aceeași sumă a cheltuielilor, cu destinatia expresa pentru care au fost 
alocate, respectiv proiectul Modernizare strazi in localitatea Beba veche.

         Pentru aceste motive PROPUN

Se rectifica bugetul local al UAT Comuna Beba Veche pe anul 2019 conform Anexei care face 
parte integranta din prezenta hotarare.
Prezenta hotarare se comunica:- Institutiei Prefectului- judetul Timis, - Primarului comunei Beba 
Veche; -  D.G.F.P.C.F.S. Timiş; -  Consiliului Judeţean Timiş - Serviciul buget; -  Contabilităţii; -
Afisare si publicare pe site web http://bebaveche.myds.me/wordpress

Ioan Bohancanu
Primar

Intocmit
Secretar general



Judetul Timis
UAT Comuna Beba Veche
Nr. 3485/19.12.2019

                    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 rectificarea 4 a bugetului local pe anul 2019

         In baza adresei  de la Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației 
inregistrate la Primaria comunei Beba Veche sub nr. /,
In urma solicitarii adresate de Primar, Ioan Bohancanu, in calitate de initiator al 
proiectului de hotarare am constatat situatia existenta:

Văzând Hotărârea Consiliulului local Beba Veche nr. 8/2019 privind adoptarea bugetului 
local pe anul 2019 si Hotărârile de rectificare nr. 27/2019, 28/2019, 31/2019;
Ţinând seama de prevederile:- Legii nr. 50/15.03.2019 de aprobare a Bugetului de stat 
pentru anul 2019;  - Legii nr. 273 / 2006 privind finanţele publice locale, actualizata, art. 
49, alin. (4) si (7) - OG nr. 12/2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 
2019;
         

Descriere  Cont  Initiale  Modificare  Total Venituri totale     4298,60   +508,50   4807,10 
(PNDL)    11.02.06 0,00   +508,50   508,50 Cheltuieli totale    4711,60   +508,50   
5220,10 Autoritati publice si actiuni externe Active nefinanciare 51.02.71 280,00   +
508,50   788,50

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

Compartiment CONTABILITATE, VENITURI SI URMARIRE, INCASARE TAXE SI 
IMPOZITE



                    Comisia de specialitate a Consiliului local al comunei Beba Veche, in 
urma repartizarii documentatiei privind proiectul de hotarare atasat, privind 
rectificarea 4 a bugetului local 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. 
3488/19.12.2019
-Raportul de specialitate întocmit de Compartiment  CONTABILITATE, VENITURI SI 
URMARIRE, INCASARE TAXE SI IMPOZITE nr. 3485/19.12.2019
	-Adresa / de la Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației;
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 Hotărârea Consiliulului local Beba Veche nr. 8/2019 privind adoptarea 
bugetului local pe anul 2019 si Hotărârile de rectificare nr. 27/2019, 28/2019, 31/2019;

          Ţinând seama de prevederile:
- Legii nr. 50/15.03.2019 de aprobare a Bugetului de stat pentru anul 2019; 
- Legii nr. 273 / 2006 privind finanţele publice locale, actualizata, art. 49, alin. (4) si (7)
- OG nr. 12/2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019;



ROMÂNIA
JUDETUL TIMIS
COMUNA BEBA VECHE
CONSILIUL LOCAL

          În temeiul prevederilor art. art. 129 alin. 4) 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 Secretar general 
înregistrată sub nr. 3488/19.12.2019  precum si Raportul de specialitate întocmit de   
Compartiment  CONTABILITATE, VENITURI SI URMARIRE, INCASARE TAXE SI 
IMPOZITE înregistrat sub nr. 3485/19.12.2019
         Văzând adresa nr. / emisă de Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și 
Administrației;
         În baza Avizului eliberat de Comisia de activităţi economico-financiare, amenajarea 
teritoriului şi urbanism, juridică şi de disciplină, președinte TOTH EDE;

privind rectificarea 4 a bugetului local pe anul 2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 63

          Văzând Hotărârea Consiliulului local Beba Veche nr. 8/2019 privind adoptarea 
bugetului local pe anul 2019 si Hotărârile de rectificare nr. 27/2019, 28/2019, 31/2019;

          Ţinând seama de prevederile:
- Legii nr. 50/15.03.2019 de aprobare a Bugetului de stat pentru anul 2019; 
- Legii nr. 273 / 2006 privind finanţele publice locale, actualizata, art. 49, alin. (4) si (7)
- OG nr. 12/2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019;

Articolul 1 - Se rectifica bugetul local al UAT Comuna Beba Veche pe anul 2019 
conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Articolul 2 - Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului- judetul Timis,
- Primarului comunei Beba Veche;
- 	D.G.F.P.C.F.S. Timiş;
- 	Consiliului Judeţean Timiş - Serviciul buget;
- 	Contabilităţii;
- Afisare si 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



Anexa la Hotararea Consiuliului local nr. 38/2019 

Rectificarea 4 a bugetului local pe anul 2019 

 

Întocmită conform documentației din proiectul de hotărâre: 

-mii lei- 

Descriere Cont Initiale Modificare Total 

Venituri totale  4298,60 +508,50 4807,10 

Programul Național de Dezvoltare 
Locală (PNDL) 

42.02.65 0,00 +508,50 508,50 

Cheltuieli totale  4711,60 +508,50 5220,10 

Transporturi 
Titlu XIII Active nefinanciare 

84.02.71 280,00 +508,50 788,50 

 

Secretar general 

Sorin Giuroescu 



ROMÂNIA
JUDETUL TIMIS

COMUNA BEBA VECHE
CONSILIUL LOCAL

          Consiliul local al comunei  Beba Veche, județul Timiș, întrunit în ședință 
extraordinară convocată de îndată în data de 19.12.2019
         Având în vedere Referatul/Expunerea de motive întocmit de Secretar general 
înregistrată sub nr. 3488/19.12.2019  precum si Raportul de specialitate întocmit de  
Compartiment  CONTABILITATE, VENITURI SI URMARIRE, INCASARE TAXE SI 
IMPOZITE înregistrat sub nr. 3485/19.12.2019
         Văzând adresa nr. / emisă de Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și 
Administrației;
         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. 4) 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 rectificarea 4 a bugetului local pe anul 2019

HOTĂRÂRE

          Văzând Hotărârea Consiliulului local Beba Veche nr. 8/2019 privind adoptarea 
bugetului local pe anul 2019 si Hotărârile de rectificare nr. 27/2019, 28/2019, 31/2019;

          Ţinând seama de prevederile:
- Legii nr. 50/15.03.2019 de aprobare a Bugetului de stat pentru anul 2019; 
- Legii nr. 273 / 2006 privind finanţele publice locale, actualizata, art. 49, alin. (4) si (7)
- OG nr. 12/2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019;

Articolul 1 - Se rectifica bugetul local al UAT Comuna Beba Veche pe anul 2019 
conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Articolul 2 - Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului- judetul Timis,
- Primarului comunei Beba Veche;
- 	D.G.F.P.C.F.S. Timiş;
- 	Consiliului Judeţean Timiş - Serviciul buget;
- 	Contabilităţii;
- Afisare si publicare pe site web http://bebaveche.myds.me/wordpress

Președinte de ședință
CIOBANU LIVIU, 

          Avizat spre legalitate
Sorin Giuroescu, Secretar General al comunei

Beba Veche la data de 19.12.2019
Nr.38

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. 38/2019

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  

19.12.2019

20.12.2019

20.12.2019

20.12.2019

20.12.2019

2



Anexa la Hotararea Consiuliului local nr. 38/2019 

Rectificarea 4 a bugetului local pe anul 2019 

 

Întocmită conform documentației din proiectul de hotărâre: 

-mii lei- 

Descriere Cont Initiale Modificare Total 

Venituri totale  4298,60 +508,50 4807,10 

Programul Național de Dezvoltare 
Locală (PNDL) 

42.02.65 0,00 +508,50 508,50 

Cheltuieli totale  4711,60 +508,50 5220,10 

Transporturi 
Titlu XIII Active nefinanciare 

84.02.71 280,00 +508,50 788,50 

 

Secretar general 

Sorin Giuroescu 



ROMÂNIA 
JUDETUL TIMIS 
COMUNA BEBA VECHE 

 PROCES VERBAL 

          Incheiat astazi 19.12.2019 ora 12,30 la sedinta extraordinara convocata de 
indata 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.53/2019 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: 
         Se constata după efectuarea prezenţei nominale ca sunt prezenti un numar de 9 
consilieri fiind intrunit cvorumul necesar astfel incât se poate proceda la inceperea  
sedintei. 
         Sunt prezenti la sedinta urmatorii consilieri: Ardelean Gheorghe; Bali Gabriela;  
Bican Aurelian; Bruder Timea; Ciobanu Liviu; Farca Lidia; Folescu  
Mircea – Nicolae; Horvath Stefan; Tifan  Miklos; . 
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 CIOBANU LIVIU preia conducerea sedintei si  
prezinta proiectul  O R D I N I I   D E    Z I: 

1 Adoptarea proiectului de hotarare privind rectificarea 4 a bugetului local pe anul  
 2019 initiat de Primar, Ioan Bohancanu 

          Presedintele de sedinta, CIOBANU LIVIU supune la vot ordinea de zi si dupa  
efectuarea numararii voturilor se aproba in unanimitate de voturi (9). 
 
           Se trece la analizarea punctului nr. 1 al ordinii de zi, respectiv: Adoptarea 
proiectului de hotarare privind rectificarea 4 a bugetului local pe anul 2019 initiat de 
Primar, Ioan Bohancanu. 
Soseste la sedinta doamna consilier Cosa Dorina. 
Se prezinta Raportul/Expunere de motive si Referatul de specialitate care sunt anexate la 
 dosarul de sedinta, si se detaileaza necesitatea urgentei de convocare de indata.. 
In continuare se solicita discutii privind proiectul de hotarare. 
dl. consilier Ardelean Gheorghe intreaba pentru ce se vor folosi banii. 
dl. primar Ioan Bohancanu raspunde concret ca vor fi achitate lucrarile executate de 
sapaturi amanajare a drumurilor in cadrul proiectului aprobat, si nu pentru asfaltare. Arata 
urgenta si necesitatea adoptarii prin hotarare a rectificarii bugetului, pentru a fi depus la 
Directia Finantelor, existand un numar scurt de zile lucratoare pana la finele anului. 

dl. consilier Horvath Stefan intreaba cand vor fi primiti banii pentru asfaltare. 
dl. primar Ioan Bohancanu arata etapele de finantare si modalitatea de solicitare de sume. 

dl. consilier Horvath Stefan intreaba care este suma totala a proiectului. 
dl. primar Ioan Bohancanu raspunde ca este o valoare totala de 4.600 mii lei. 

dl. consilier Folescu Mircea intreaba cine este beneficiarul platii puse in discutie. 
dl. primar Ioan Bohancanu anunta ca plata se va face catre castigatorul licitatiei, respectiv 
firma Elf Road, care va face plati catre subcontractori. 



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. 
Fiind dezbatute toate punctele de pe ordinea de zi, președinte de ședință CIOBANU  
LIVIU multumeste consilierilor prezenti si invitatilor, dupa care declara inchise lucrarile  
sedintei. 
 
Consilieri prezenti: 

 ARDELEAN GHEORGHE 

 BALI GABRIELA 

 BICAN AURELIAN 

 BRUDER TIMEA-TEREZIA 

 CIOBANU LIVIU 

 COSA DORINA 

 FARCA LIDIA 

 FOLESCU MIRCEA – NICOLAE 

 HORVATH STEFAN 

 TIFAN  MIKLOS 

 Președinte de ședință 
 CIOBANU LIVIU 

 Secretar general al comunei Beba Veche 
 Sorin Giuroescu 



 Dosarul sedintei  a fost numerotat, snuruit si semnat, contine 10 file,  
 numerotate de la  1  la 10 

 Președinte de ședință 
 Consilier CIOBANU LIVIU,  
  
  
 Sorin Giuroescu, 
 Secretar General al comunei Beba Veche 


