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Convocator;
Proces verbal de sedinta;

Documentatie privind Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea 
contului anual de executie a bugetului local pe anul 2019 initiat de Primar, 
Ioan Bohancanu, Referat de specialitate si proiect de hotarare 

1

Documentatie privind Adoptarea proiectului de hotarare privind acoperirea 
definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare  in valoare de 412800 lei initiat 
de Primar, Ioan Bohancanu, Referat de specialitate si proiect de hotarare 

2

Documentatie privind Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea 
bugetului local pe anul 2020 initiat de Primar, Ioan Bohancanu, Referat de 
specialitate si proiect de hotarare 

3

Documentatie privind Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea 
Planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2020 initiat de Primar, 
Ioan Bohancanu, Referat de specialitate si proiect de hotarare 

4

Documentatie privind Adoptarea proiectului de hotarare privind propunerea 
aprobarii Agendei culturale pe anul 2020 initiat de Primar, Ioan Bohancanu, 
Referat de specialitate si proiect de hotarare 

5

Documentatie privind Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea 
retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de pe raza comunei 
Beba Veche pentru anul scolar 2020 2021 initiat de Primar, Ioan 
Bohancanu, Referat de specialitate si proiect de hotarare 

6

Documentatie privind Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea 
comisiei de evaluare pentru procedura de atribuire a contractului de 
furnizare in cadrul proiectului Achizitionare tractor si utilaje initiat de Primar, 
Ioan Bohancanu, Referat de specialitate si proiect de hotarare 

7

Documentatie privind Adoptarea proiectului de hotarare privind scoaterea din 
functiune in vederea casarii a unor mijloace fixe cu durata normala de 
utilizare consumata initiat de Primar, Ioan Bohancanu, Referat de 
specialitate si proiect de hotarare 

8



Documentatie privind Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea 
cuantumului si platii cotizatiei anuale catre Asociatia de Dezvoltare 
Intercomunitara Distributie Gaz Timis Vest pentru anul 2020 initiat de Primar, 
Ioan Bohancanu, Referat de specialitate si proiect de hotarare 

9

Documentatie privind Adoptarea proiectului de hotarare privind propunerea 
aprobarii Planului anual de achizitii publice pe anul 2020 initiat de Primar, 
Ioan Bohancanu, Referat de specialitate si proiect de hotarare 

10

Documentatie privind Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea 
Strategiei anuale de achizitii publice a comunei Beba Veche pe anul 2020 
initiat de Primar, Ioan Bohancanu, Referat de specialitate si proiect de 
hotarare 

11

Documentatie privind Adoptarea proiectului de hotarare privind insusirea 
stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol pe semestrul II al anului 
2019 si aprobarea programului de masuri pentru eficientizarea inscrierii 
datelor initiat de Primar, Ioan Bohancanu, Referat de specialitate si proiect 
de hotarare 

12

Documentatie privind Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea 
bugetului de venituri proprii si subventii al Scolii Gimnaziale Beba Veche pe 
anul 2020 initiat de Primar, Ioan Bohancanu, Referat de specialitate si 
proiect de hotarare 

13

Raportul Comisiei de inventariere a patrimoniului comunei  pentru anul 201914

Probleme de interes local.15



D I S P O Z I T I A

privind convocarea Consiliului local al comunei Beba Veche în şedinţă 

ordinară pentru data de 28.02.2020

          Ioan Bohancanu, primarul comunei Beba Veche, judetul Timis;

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

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

Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

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

Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

                                                   D I S P U N:

Judetul Timis
Comuna Beba Veche

PRIMAR

Beba Veche la data de 22.02.2020

Nr.  6

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

data de 28.02.2020, 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. 6/2020

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

22.02.2020

03.03.2020

22.02.2020

22.02.2020

2

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

 

3 Aducerea la cunoștință publică  4+5)

 

2 Comunicarea către prefectul județului  3)

 

1

 

0

Semnarea dispoziției 1)  

Nr. 

crt

OPERAȚIUNI EFECTUATE Data

ZZ/LL/AN

Semnătura persoanei 

responsabile să 

efectueze procedura

1 3

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



Judetul Timis UAT Comuna 
Beba Veche

privind convocarea Consiliului local al comunei Beba-Veche 
pentru data de 28.02.2020

ANEXA LA DISPOZITIA NR. 6/2020

PROIECTUL ORDINII DE ZI

1 Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea contului de 
incheiere al exercitiului bugetar 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

2 Adoptarea proiectului de hotarare privind acoperirea definitiva a 
deficitului sectiunii de dezvoltare  in valoare de 412800 lei 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 local pe 
anul 2020 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 Planului de actiuni si 
lucrari de interes local pe anul 2020 initiat de Primar, Ioan Bohancanu
repartizat la Comisia de muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi 
sport, președinte BALI GABRIELA

5 Adoptarea proiectului de hotarare privind propunerea aprobarii Agendei 
culturale pe anul 2020 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 aprobarea retelei scolare a 
unitatilor de invatamant preuniversitar de pe raza comunei Beba Veche 
pentru anul scolar 2020 2021 initiat de Primar, Ioan Bohancanu repartizat 
la Comisia de activităţi social-culturale, culte, învățământ, sănătate şi familie, 
președinte COSA DORINA

7 Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea comisiei de evaluare 
pentru procedura de atribuire a contractului de furnizare in cadrul 
proiectului Achizitionare tractor si utilaje initiat de Primar, Ioan 
Bohancanu repartizat la Comisia de activităţi economico-financiare, 
amenajarea teritoriului şi urbanism, juridică şi de disciplină, președinte TOTH 
EDE

8 Adoptarea proiectului de hotarare privind scoaterea din functiune in 
vederea casarii a unor mijloace fixe cu durata normala de utilizare 
consumata initiat de Primar, Ioan Bohancanu repartizat la Comisia de 
activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, juridică şi 
de disciplină, președinte TOTH EDE



9 Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea cuantumului si platii 
cotizatiei anuale catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Distributie 
Gaz Timis Vest pentru anul 2020 initiat de Primar, Ioan Bohancanu
repartizat la Comisia de activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului 
şi urbanism, juridică şi de disciplină, președinte TOTH EDE

10 Adoptarea proiectului de hotarare privind propunerea aprobarii Planului 
anual de achizitii publice pe anul 2020 initiat de Primar, Ioan Bohancanu
repartizat la Comisia de activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului 
şi urbanism, juridică şi de disciplină, președinte TOTH EDE

11 Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea Strategiei anuale de 
achizitii publice a comunei Beba Veche pe anul 2020 initiat de Primar, 
Ioan Bohancanu repartizat la Comisia de activităţi economico-financiare, 
amenajarea teritoriului şi urbanism, juridică şi de disciplină, președinte TOTH 
EDE

12 Adoptarea proiectului de hotarare privind insusirea stadiului de inscriere 
a datelor in registrul agricol pe semestrul II al anului 2019 si aprobarea 
programului de masuri pentru eficientizarea inscrierii datelor initiat de 
Primar, Ioan Bohancanu repartizat la Comisia de agricultură, protecţia 
mediului si turism, președinte TIFAN  MIKLOS

13 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 repartizat la Comisia de activităţi economico-
financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, juridică şi de disciplină, 
președinte TOTH EDE

14 Raportul Comisiei de inventariere a patrimoniului comunei  pentru anul 
2019

15 Probleme de interes local.

Sorin Giuroescu
Secretar General al comunei Beba Veche



Judetul Timis UAT Comuna 
Beba Veche

          In urma dispozitiei primarului Ioan Bohancanu nr.6/2020 sunteti invitati sa 
participati la sedinta ordinara a Consiliului local al comunei Beba Veche, judetul 
Timis pentru data de 28.02.2020, 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 aprobarea contului de incheiere al 
exercitiului bugetar 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

2 Adoptarea proiectului de hotarare privind acoperirea definitiva a deficitului 
sectiunii de dezvoltare  in valoare de 412800 lei 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 local pe anul 
2020 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 Planului de actiuni si 
lucrari de interes local pe anul 2020 initiat de Primar, Ioan Bohancanu 
repartizat la Comisia de muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi 
sport, președinte BALI GABRIELA

5 Adoptarea proiectului de hotarare privind propunerea aprobarii Agendei 
culturale pe anul 2020 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 aprobarea retelei scolare a unitatilor 
de invatamant preuniversitar de pe raza comunei Beba Veche pentru anul 
scolar 2020 2021 initiat de Primar, Ioan Bohancanu repartizat la Comisia de 
activităţi social-culturale, culte, învățământ, sănătate şi familie, președinte 
COSA DORINA

7 Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea comisiei de evaluare 
pentru procedura de atribuire a contractului de furnizare in cadrul proiectului 
Achizitionare tractor si utilaje initiat de Primar, Ioan Bohancanu repartizat la 
Comisia de activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, 
juridică şi de disciplină, președinte TOTH EDE

8 Adoptarea proiectului de hotarare privind scoaterea din functiune in vederea 
casarii a unor mijloace fixe cu durata normala de utilizare consumata initiat de 
Primar, Ioan Bohancanu repartizat la Comisia de activităţi economico-
financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, juridică şi de disciplină, 
președinte TOTH EDE

9 Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea cuantumului si platii 
cotizatiei anuale catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Distributie Gaz 
Timis Vest pentru anul 2020 initiat de Primar, Ioan Bohancanu repartizat la 
Comisia de activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, 
juridică şi de disciplină, președinte TOTH EDE



10 Adoptarea proiectului de hotarare privind propunerea aprobarii Planului anual 
de achizitii publice pe anul 2020 initiat de Primar, Ioan Bohancanu repartizat la 
Comisia de activităţi economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, 
juridică şi de disciplină, președinte TOTH EDE

11 Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea Strategiei anuale de 
achizitii publice a comunei Beba Veche pe anul 2020 initiat de Primar, Ioan 
Bohancanu repartizat la Comisia de activităţi economico-financiare, 
amenajarea teritoriului şi urbanism, juridică şi de disciplină, președinte TOTH 
EDE

12 Adoptarea proiectului de hotarare privind insusirea stadiului de inscriere a 
datelor in registrul agricol pe semestrul II al anului 2019 si aprobarea 
programului de masuri pentru eficientizarea inscrierii datelor initiat de Primar, 
Ioan Bohancanu repartizat la Comisia de agricultură, protecţia mediului si 
turism, președinte TIFAN  MIKLOS

13 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 repartizat la Comisia de activităţi economico-
financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, juridică şi de disciplină, 
președinte TOTH EDE

14 Raportul Comisiei de inventariere a patrimoniului comunei  pentru anul 2019

15 Probleme de interes local.

Sorin Giuroescu
Secretar General al comunei Beba Veche

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. 148/21.01.2020

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 contului 
de încheiere al exerciţiului bugetar pe anul 2019

Considerente legale:
Avand in vedere prevederile art. 57 alin. 1), 2), 4) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările si completările ulterioare precum si contul de incheiere din 
31.12.2019 emis de Trezoreria Sânnicolau Mare,

Situatia in fapt:
În baza:- prevederilor art. 57 alin. 1,2,4 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 
cu modificările si completările ulterioare; Art. 57. - (1) Ordonatorii principali de credite intocmesc 
si prezinta spre aprobare autoritatilor deliberative, pana la data de 31 mai a anului urmator, 
conturile anuale de executie a bugetelor prevazute la art. 1 alin. (2), in urmatoarea structura:    a) 
la venituri:    - prevederi bugetare initiale;    - prevederi bugetare definitive;    - incasari realizate;    
b) la cheltuieli:    - credite bugetare initiale;    - credite bugetare definitive;    - plati efectuate.    
(2) Trimestrial si anual, ordonatorii principali de credite intocmesc situatii financiare asupra 
executiei bugetare, care se depun la directiile generale ale finantelor publice. Dupa verificare, 
acestea intocmesc si depun la Ministerul Finantelor Publice situatii financiare centralizate privind 
executia bugetelor prevazute la art. 1 alin. (2), pe ansamblul judetului, la termenele si potrivit 
normelor stabilite de acesta. Ministerul Finantelor Publice transmite spre informare Ministerului 
Administratiei si Internelor o situatie financiara centralizata privind executia bugetelor locale.    
(4) Situatiile financiare anuale, inclusiv anexele la acestea, se prezinta de catre ordonatorii 
principali de credite, spre aprobare, autoritatilor deliberative. "
- contului de incheiere din 31.12.2019 emis de Trezoreria Sânnicolau Mare,pentru aprobarea 
contului de încheiere al exerciţiului bugetar pe anul 2019 este necesara adoptarea unei hotărâri 
a Consiliului Local.

         Pentru aceste motive PROPUN

Se aprobă contul anual de executie a bugetului local pe anul 2019, in urmatoarea structura: 
a) la venituri: 
- prevederi bugetare initiale       4113600 lei; 
- prevederi bugetare definitive  4843100 lei; 
- incasari realizate                     3970757 lei;
b) la cheltuieli: 
- credite bugetare initiale             4526600 lei; 
- credite bugetare definitive         5256100 lei; 
- plati efectuate                            4373187 lei.
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://primariabebaveche.blogspot.com/p/monitorul-local.html

          Ioan Bohancanu
          Primar



          Intocmit
          Secretar general



Judetul Timis UAT Comuna Beba Veche
Nr. 149/21.01.2020

                    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 contului de încheiere al exerciţiului 
bugetar pe anul 2019

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

Avand in vedere prevederile art. 57 alin. 1), 2), 4) din Legea nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările si completările ulterioare precum si contul de 
incheiere din 31.12.2019 emis de Trezoreria Sânnicolau Mare,

          Necesitatea si oportunitatea prezentului proiect de hotarare reies din aplicarea 
prevederilor art. 57 alin. 1), 2), 4) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 
cu modificările si completările ulterioare si vazand contul de incheiere din 31.12.2019 
emis de Trezoreria Sânnicolau Mare, pe care il prezentam alaturat.
In anul 2019 bugetul local initial s-a stabilit  la venituri suma de 4.113.600 lei iar la 
cheltuieli suma de 4.526.600 lei.
in cursul anului 2019 au fost efectuate 5 rectificari bugetare, ajungandu-se ca la ultimul 
buget aprobat veniturile totale sa fie de  suma de 4.843.100 lei iar  cheltuielile sa fie in 
suma de 5.256.100 lei.

          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 
aprobarea contului de încheiere al exerciţiului bugetar 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. 148/21.01.2020
-Raportul de specialitate întocmit de Compartiment  CONTABILITATE, VENITURI SI 
URMARIRE, INCASARE TAXE SI IMPOZITE nr. 149/21.01.2020
	
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

          Avand in vedere prevederile art. 57 alin. 1), 2), 4) din Legea nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările si completările ulterioare precum si contul de 
incheiere din 31.12.2019 emis de Trezoreria Sânnicolau Mare,



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. 148/21.01.2020  precum si Raportul de specialitate întocmit de   
Compartiment  CONTABILITATE, VENITURI SI URMARIRE, INCASARE TAXE SI 
IMPOZITE înregistrat sub nr. 149/21.01.2020
         În baza Avizului eliberat de Comisia de activităţi economico-financiare, amenajarea 
teritoriului şi urbanism, juridică şi de disciplină, președinte TOTH EDE;

privind aprobarea contului de încheiere al exerciţiului bugetar pe anul 
2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 1/31.01.2020

          Avand in vedere prevederile art. 57 alin. 1), 2), 4) din Legea nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările si completările ulterioare precum si contul de 
incheiere din 31.12.2019 emis de Trezoreria Sânnicolau Mare,

Articolul 1 - Se aprobă contul anual de executie a bugetului local pe anul 2019, in 
urmatoarea structura: 
a) la venituri: 
- prevederi bugetare initiale       4113600 lei; 
- prevederi bugetare definitive  4843100 lei; 
- incasari realizate                     3970757 lei;
b) la cheltuieli: 
- credite bugetare initiale             4526600 lei; 
- credite bugetare definitive         5256100 lei; 
- plati efectuate                            4373187 lei.

Articolul 2 - 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://primariabebaveche.blogspot.com/p/monitorul-local.html



Initiator
Ioan Bohancanu, Primar, 

                   Avizat spre legalitate,          
                   Sorin Giuroescu

                   Secretar General al comunei Beba Veche

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



ROMÂNIA
JUDETUL TIMIS

COMUNA BEBA VECHE
CONSILIUL LOCAL

          Consiliul local al comunei  Beba Veche, județul Timiș, întrunit în ședință ordinară 
în data de 28.02.2020
         Având în vedere Referatul/Expunerea de motive întocmit de Secretar general 
înregistrată sub nr. 148/21.01.2020  precum si Raportul de specialitate întocmit de  
Compartiment  CONTABILITATE, VENITURI SI URMARIRE, INCASARE TAXE SI 
IMPOZITE înregistrat sub nr. 149/21.01.2020
         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 aprobarea contului anual de executie a bugetului local pe anul 
2019

HOTĂRÂRE

          Avand in vedere prevederile art. 57 alin. 1), 2), 4) din Legea nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările si completările ulterioare precum si contul de 
incheiere din 31.12.2019 emis de Trezoreria Sânnicolau Mare,

Articolul 1 - Se aprobă contul anual de executie a bugetului local pe anul 2019, in 
urmatoarea structura: 
a) la venituri: 
- prevederi bugetare initiale       4113600 lei; 
- prevederi bugetare definitive  4843100 lei; 
- incasari realizate                     3970757 lei;
b) la cheltuieli: 
- credite bugetare initiale             4526600 lei; 
- credite bugetare definitive         5256100 lei; 
- plati efectuate                            4373187 lei.

Articolul 2 - 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://primariabebaveche.blogspot.com/p/monitorul-local.html

Președinte de ședință
BRUDER TIMEA-TEREZIA, 

                   Avizat spre legalitate,          
                   Sorin Giuroescu

                   Secretar General al comunei Beba Veche

Beba Veche la data de 28.02.2020
Nr.1



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. 1/2020

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  

28.02.2020

29.02.2020

03.03.2020

03.03.2020

03.03.2020

2

Adoptata cu 10 voturi Pentru  de la 10 consilieri prezenți.

Au absentat:CIOBANU LIVIU



Judetul Timis UAT Comuna Beba Veche
Nr. 488/20.02.2020

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 acoperirea definitiva 
a deficitului sectiunii de dezvoltare, in valoare de 412800 lei

Considerente legale:
Avand in vedere:- prevederile art. 58 alin. 1 li. C) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificările si completările ulterioare; - prevederile OMFP nr. 3751/2019 pentru 
aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2019, cu 
modificările şi completările ulterioare; - contului de execuție al bugetului local pe anul 2019;

Situatia in fapt:
În baza:- prevederilor art. 58 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările si completările ulterioare; "Art. 58. -  (1) Excedentul anual al bugetului local rezultat 
la incheierea exercitiului bugetar, pe cele doua sectiuni, dupa efectuarea regularizarilor in limita 
sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat prevazute la art. 6 lit. a), a celor 
exceptate la art. 6 lit. b) si a transferurilor din bugetul de stat sau din alte bugete, precum si dupa 
achitarea platilor restante, se reporteaza in exercitiul financiar urmator si se utilizeaza, in baza 
hotararilor autoritatilor deliberative, astfel:    a) ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de 
dezvoltare;    b) pentru acoperirea temporara a golurilor de casa provenite din decalajele intre 
veniturile si cheltuielile sectiunilor de functionare si dezvoltare in anul curent, in limita 
disponibilului rezultat in urma aplicarii prevederilor lit. a);    c) pentru acoperirea definitiva a 
eventualelor deficite ale sectiunilor de functionare si dezvoltare, dupa caz, la sfarsitul exercitiului 
bugetar." - prevederile OMFP nr.3751/2019  pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
încheierea exercițiului bugetar al anului 2019, cu modificările şi completările ulterioare; -
propunerii intocmite de contabilitate de utilizare a excedentului bugetului local in anul 2020 din 
excedentul bugetului local la data de 31.12.2019 este necesara adoptarea unei hotărâri a 
Consiliului Local.

         Pentru aceste motive PROPUN

Se aprobă acoperirea definitivă a deficitului sec țiunii de dezvoltare, sursa A, rezultat la 
31.12.2019, in valoare de 412800 lei, al bugetului local al comunei Beba Veche, judeţul Timi ș, la 
data de 31.12.2019, din excedentul bugetar local.
Prezenta hotarare se comunică:
- Institutiei Prefectului- judetul Timis,
- Primarului comunei Beba Veche;
- Compartimentului Contabilitate,
- Afisare la sediul institutiei;
- Publicare pe site web http://primariabebaveche.blogspot.com/p/monitorul-local.html

          Ioan Bohancanu
          Primar

          Intocmit
          Secretar general





Judetul Timis UAT Comuna Beba Veche
Nr. 489/20.02.2020

                    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 acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de 
dezvoltare, in valoare de 412800 lei

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

Avand in vedere:- prevederile art. 58 alin. 1 li. C) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările si completările ulterioare; - prevederile OMFP nr. 
3751/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului 
bugetar al anului 2019, cu modificările şi completările ulterioare; - contului de execuție al 
bugetului local pe anul 2019;

          

          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 
acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare, in valoare de 412800 lei 
am analizat in sedinta acest proiect, constatand urmatoarele:
Temeiuri legale invocate si documente atasate:
-Referatul/Expunerea de motive întocmit de Secretar general  nr. 488/20.02.2020
-Raportul de specialitate întocmit de Compartiment  CONTABILITATE, VENITURI SI 
URMARIRE, INCASARE TAXE SI IMPOZITE nr. 489/20.02.2020
	
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

          Avand in vedere:
- prevederile art. 58 alin. 1 li. C) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 
cu modificările si completările ulterioare;
- prevederile OMFP nr. 3751/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
încheierea exercițiului bugetar al anului 2019, cu modificările şi completările ulterioare;
- contului de execuție al bugetului local 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. 488/20.02.2020  precum si Raportul de specialitate întocmit de   
Compartiment  CONTABILITATE, VENITURI SI URMARIRE, INCASARE TAXE SI 
IMPOZITE înregistrat sub nr. 489/20.02.2020
         În baza Avizului eliberat de Comisia de activităţi economico-financiare, amenajarea 
teritoriului şi urbanism, juridică şi de disciplină, președinte TOTH EDE;

privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare, in valoare 
de 412800 lei

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 2/

          Avand in vedere:
- prevederile art. 58 alin. 1 li. C) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 
cu modificările si completările ulterioare;
- prevederile OMFP nr. 3751/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
încheierea exercițiului bugetar al anului 2019, cu modificările şi completările ulterioare;
- contului de execuție al bugetului local pe anul 2019;

Articolul 1 - Se aprobă acoperirea definitivă a deficitului sec țiunii de dezvoltare, sursa A, 
rezultat la 31.12.2019, in valoare de 412800 lei, al bugetului local al comunei Beba 
Veche, judeţul Timiș, la data de 31.12.2019, din excedentul bugetar local.

Articolul 2 - Prezenta hotarare se comunică:
- Institutiei Prefectului- judetul Timis,
- Primarului comunei Beba Veche;
- Compartimentului Contabilitate,
- Afisare la sediul institutiei;
- Publicare pe site web http://primariabebaveche.blogspot.com/p/monitorul-local.html

Initiator
Ioan Bohancanu, Primar, 

                   Avizat spre legalitate,          
                   Sorin Giuroescu

                   Secretar General al comunei Beba Veche

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



ROMÂNIA
JUDETUL TIMIS

COMUNA BEBA VECHE
CONSILIUL LOCAL

          Consiliul local al comunei  Beba Veche, județul Timiș, întrunit în ședință ordinară 
în data de 28.02.2020
         Având în vedere Referatul/Expunerea de motive întocmit de Secretar general 
înregistrată sub nr. 488/20.02.2020  precum si Raportul de specialitate întocmit de  
Compartiment  CONTABILITATE, VENITURI SI URMARIRE, INCASARE TAXE SI 
IMPOZITE înregistrat sub nr. 489/20.02.2020
         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 acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare, in valoare 
de 412800 lei

HOTĂRÂRE

          Avand in vedere:
- prevederile art. 58 alin. 1 li. C) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 
cu modificările si completările ulterioare;
- prevederile OMFP nr. 3751/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
încheierea exercițiului bugetar al anului 2019, cu modificările şi completările ulterioare;
- contului de execuție al bugetului local pe anul 2019;

Articolul 1 - Se aprobă acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare, sursa A, 
rezultat la 31.12.2019, in valoare de 412800 lei, al bugetului local al comunei Beba 
Veche, judeţul Timiș, la data de 31.12.2019, din excedentul bugetar local.

Articolul 2 - Prezenta hotarare se comunică:
- Institutiei Prefectului- judetul Timis,
- Primarului comunei Beba Veche;
- Compartimentului Contabilitate,
- Afisare la sediul institutiei;
- Publicare pe site web http://primariabebaveche.blogspot.com/p/monitorul-local.html

Președinte de ședință
BRUDER TIMEA-TEREZIA, 

                   Avizat spre legalitate,          
                   Sorin Giuroescu

                   Secretar General al comunei Beba Veche

Beba Veche la data de 28.02.2020
Nr.2

Adoptata cu 10 voturi Pentru  de la 10 consilieri prezenți.

Au absentat:CIOBANU LIVIU



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. 2/2020

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  

28.02.2020

29.02.2020

03.03.2020

03.03.2020

03.03.2020

2



Judetul Timis UAT Comuna Beba Veche
Nr. 488/20.02.2020

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 
local pe anul 2020

Considerente legale:
Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile:a) art. 121 alin. (1) şi alin. (2), precum şi pe 
cele ale art. 138 alin. (1), (4) şi (5) din Constituţia României, republicată; b) art. 9 din Carta 
europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin 
Legea nr. 199/1997; c) art. 7 alin. (2) din Codul civil; d) Legii nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, cu precădere pe cele ale capitolului III; 
e) Legii nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020; f) Legii nr. 188/1999 privind Statutul 
funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, g) Legii nr. 227/2015, 
privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, h) Legii-cadru nr. 284/2010 privind 
salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările 
ulterioare i) art.I alin.2 din O.U.G. 26/2012, privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor 
publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte normative, j) 
Legii educaţiei naţionale, nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; k) Legii nr. 
448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare şi Hotărârii Guvernului nr. 427/2001, pentru aprobarea 
Normelor metodologice privind condiţiile de încadrare, drepturile şi obligaţiile asistentului 
personal al persoanei cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare; 1) Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2001 republicată şi aprobată prin Legea nr. 125/2002, privind stabilirea unor 
forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din 
România, cu modificările şi completările ulterioare;
Ţinând seama de:a)  adresa D.G.R.F.P. Timiş nr.       2020, pentru repartizarea cotelor şi 
sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat; b) adresa CJT Direcţia Buget Finanţe, 
Informatizare nr.     2020 privind comunicarea Hotararii Consiliului Judeţean Timiş nr.    , c)  
hotărârea Consiliului Local nr. 30/2019, privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru 
anul 2020 la nivelul comunei Beba Veche, Realizând publicarea anunţului privind elaborarea 
proiectului Hotărârii Consiliului Local privind aprobarea bugetului local pe anul 2020, în contextul 
prevederilor art. 6 din Lege nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, 
cu completările ulterioare, înregistrat la nr. 409/13.02.2020 şi asigurând afişarea proiectului 
bugetului local pe anul 2020 la Primăria comunei Beba Veche, conform prevederilor art. 39 alin. 
(3) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare, proiect definitivat la data de 13.02.2020;
Constatând că nu sunt depuse contestaţii privind proiectul bugetului local pe anul 2020,
Luând în considerare:a) prognozele principalilor indicatori macroeconomici şi sociali pentru anul 
2020, b) cadrul fiscal-bugetar cu prognozele bugetare şi politica fiscal-bugetară, precum şi 
cadrul de cheltuieli pe termen mediu; c) strategia privind dezvoltarea economică, socială şi de 
mediu a comunei Beba Veche pe anii 2014-2020

Situatia in fapt:
Analizand intreaga documentatie furnizata de compartimentul contabilitate si in baza alocarilor 
de sume de la bugetul de stat, precum si lista investitiilor care urmeaza a se realiza, si datorita 
faptului ca in prezent UAT functioneaza in baza autorizarii bugetului pe enul 2019, in cotele 
calculate de 1/12 din buget, PROPUN spre aprobare Bugetul local conform Anexelor afisate 
public.
Procedura de consultare publica a fost indeplinita in data de 13.02.2020 prin afisarea la sediul 
institutiei, in Monitorul Oficial Local, site primariabebaveche.ro si bebaveche.myds.me precum si 
pe site Ministerului Dezvotarii si Amenajarii Rurale 
http://uat.mdrap.ro/uploads/35/155724/1/Proiect_Buget_BVC_anul_2020_work.pdf cu nr. de 



inregistrare 4046741.

         Pentru aceste motive PROPUN

(1) Prezenta hotărâre prevede şi autorizează pentru anul 2020:
a) 	veniturile si cheltuielile structurate pe capitole şi subcapitole, conform anexei nr. 1;
b) 	lista obiectivelor de investiţii cu finanţare parţială sau integrală de la bugetul local, pe anul 
2020, conformnexei nr. 2.
c)	responsabilităţile autorităţilor administraţiei publice locale şi instituţiilor/ serviciilor publice de 
interes local implicate în procesul de execuţie a bugetului local al comunei Beba Veche.
(2)	Bugetul local pe anul 2020 are la bază principiile: universalităţii, transparenţei şi publicităţii, 
unităţii, unităţii monetare, anualităţii, specializării bugetare şi echilibrului.
(3)	Bugetul local pe anul 2020 este prevăzut în anexele nr. 1-3, care fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre.
(4)	Se aprobă numărul de personal, potrivit art. 26 alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, conform statului de funcţii din 
Ane nr. 3 a prezentei hotărâri.
(5)	Se ia act că în termenul de 15 zile de la data afişării proiectului bugetului local pe anul 2020 
nu s-au depus contestaţii cu privire la acesta.
Bugetul local pe anul 2020 se stabileşte la venituri în sumă de 3.483.150 lei, iar la cheltuieli, în 
sumă  3.483.150  lei.
(1) Veniturile bugetului local pe anul 2020 reprezintă limite minime de realizat care permit 
efectuarea cheltuielilor.
(2) în cazul în care veniturile prevăzute în bugetul local pe anul 2020 nu se realizează, 
ordonatorul de credite limitează efectuarea cheltuielilor bugetare sub nivelurile aprobate, 
corespunzător veniturilor încasate, cheltuielilor efectuate şi prognozei realizării acestora până la 
finele anului.
(3) Ordonatorul principal de credite, pe parcursul exerciţiului bugetar:
a)	monitorizează gradul de realizare a veniturilor proprii, stabilind măsuri de eficientizare a 
acestei activităţi;
b)	pentru neîndeplinirea obligaţiilor pe linie de constatare, stabilire, încasare, urmărire şi control a 
oricăror venituri proprii ale bugetului local, precum şi pentru neînregistrarea ori înregistrarea 
necorespunzătoare a oricăror acte sau fapte generatoare de materie impozabilă în evidenţele ce 
se conduc la nivelul administraţiei publice locale, aplică persoanelor vinovate sancţiunile 
prevăzute de legislaţia in vigoare.
- (1) Cheltuielile prevăzute în bugetul local pe anul 2020 reprezintă limite maxime care nu pot fi 
depăşite, iar modificarea lor se face în condiţiile legii.
(2)	Angajarea, contractarea de lucrări, bunuri şi servicii, precum şi efectuarea de cheltuieli de 
către ordonatorul de credite se fac numai cu respectarea prevederilor legale şi în limita creditelor 
bugetare aprobate.
(3)	Având în vedere că la nivelul comunei Beba Veche nu este încadrat un consilier juridic, 
serviciile de reprezentare juridică pentru comuna Beba Veche se realizează în baza unui 
contract de asistenţă juridică încheiat de Primarul comunei Beba Veche şi un cabinet de 
avocatură, în limita creditelor bugetare aprobate.
(4)	Pentru anul 2020se aprobă un număr de 25 posturi de asistent personal pentru persoanele 
cu handicap grav.
Primarul, în calitatea de ordonator principal de credite, stabileşte salariile de bază, indemnizaţiile 
de conducere şi celelalte elemente ale sistemului de salarizare prevăzute de lege, pentru toate 
persoanele care au calitatea de angajat în raporturile cu comuna Beba Veche, în calitatea 
acesteia de angajator, persoană juridică, potrivit actelor normative în vigoare.
(1) Directorul Şcolii Gimnaziale Beba Veche în calitatea de ordonator terţiar de credite, potrivit 
prevederilor art. 97 alin. (2) lit. b) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 coroborate cu cele ale 
art. 21 alin. (1) şi (4) şi art. 22 alin. (1) şi (3) Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 
cu modificările şi completările ulterioare, utilizează creditele bugetare ce i-au fost repartizate 
numai pentru realizarea sarcinilor unităţii de învăţământ cu personalitate juridică pe care o 
conduce, inclusiv a structurilor fară personalitate juridică componente ale acesteia, potrivit 
prevederilor din bugetul aprobat şi în condiţiile stabilite prin dispoziţiile legale.
(2) Directorul Şcolii Gimnaziale Beba Veche şi consiliul de administraţie al acesteia răspund de 



încadrarea în bugetul aprobat, în condiţiile legii.
(1) Ordonatorul principal de credite aprobă, potrivit atribuţiilor stabilite prin lege ori prin prezenta 
hotărâre, repartizarea pe trimestre a veniturilor şi cheltuielilor prevăzute în bugetul local, în 
funcţie de termenele legale de încasare a veniturilor şi de perioada în care este necesară 
efectuarea cheltuielilor.
(2)	Angajarea şi efectuarea cheltuielilor din creditele aprobate în bugetul local ori în bugetul 
instituţiilor şi serviciilor publice de interes local, altele decât Şcoala Gimnaziale Beba Veche, li se 
aprobă de către ordonatorul principal de credite şi se efectuează numai cu viza prealabilă de 
control financiar preventiv propriu, care atestă respectarea dispoziţiilor legale, încadrarea în 
creditele bugetare aprobate şi destinaţia acestora, pe baza notelor de fundamentare/referatelor 
de necesitate prezentate de conducătorii instituţiilor şi serviciilor publice interesate.
(3)	Termenele de prezentare a documentelor justificative necesare efectuării oricăror cheltuieli 
aferente activităţilor şi acţiunilor finanţate din bugetul local se stabilesc de către ordonatorul 
principal de credite, în condiţiile legii.
(1) Primarul comunei asigură punerea în aplicare a prezentei hotărâri, inclusiv efectuarea prin 
dispoziţie a acestuia, a următoarelor operaţiuni:
-	virarea de credite;
-	încadrarea asistenţilor personali, cu respectarea numărului de asistenţi personali stabiliţi 
aprobaţi;
-	rectificarea bugetului local.
(2) Modificările impuse de aducerea la îndeplinire a prevederilor alin. (1) se supun validării 
Consiliului Local la prima şedinţă a acestuia.
Dacă bugetul local pe anul 2021 nu a fost aprobat până cel târziu la data 31 decembrie 2020, se 
autorizează ordonatorul de credite al comunei să aplice în continuare bugetul anului 2020, până 
la aprobarea noului buget.
Prezenta hotarare se comunică:
- Institutiei Prefectului- judetul Timis,
- Primarului comunei Beba Veche;
- DGRFPCFS Timis,
- Consiliului Judetean Timis,
- Afisare la sediul institutiei;
- Publicare pe site web http://primariabebaveche.blogspot.com/p/monitorul-local.html;

          Ioan Bohancanu
          Primar

          Intocmit
          Secretar general



Judetul Timis UAT Comuna Beba Veche
Nr. 489/20.02.2020

                    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 local pe anul 2020

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

Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile:a) art. 121 alin. (1) şi alin. (2), precum 
şi pe cele ale art. 138 alin. (1), (4) şi (5) din Constituţia României, republicată; b) art. 9 
din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, 
ratificată prin Legea nr. 199/1997; c) art. 7 alin. (2) din Codul civil; d) Legii nr. 273/2006 
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, cu precădere pe 
cele ale capitolului III; e) Legii nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020; f) Legii nr. 
188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, g) Legii nr. 227/2015, privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare, h) Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din 
fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare i) art.I alin.2 din O.U.G. 26/2012, 
privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice şi întărirea disciplinei financiare şi 
de modificare şi completare a unor acte normative, j) Legii educaţiei naţionale, nr. 
1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; k) Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare şi Hotărârii Guvernului nr. 427/2001, pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind condiţiile de încadrare, drepturile şi obligaţiile asistentului personal 
al persoanei cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare; 1) Ordonanţei 
Guvernului nr. 82/2001 republicată şi aprobată prin Legea nr. 125/2002, privind stabilirea 
unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase 
recunoscute din România, cu modificările şi completările ulterioare;
Ţinând seama de:a)  adresa D.G.R.F.P. Timiş nr.       2020, pentru repartizarea cotelor şi 
sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat; b) adresa CJT Direcţia Buget 
Finanţe, Informatizare nr.     2020 privind comunicarea Hotararii Consiliului Judeţean 
Timiş nr.    , c)  hotărârea Consiliului Local nr. 30/2019, privind aprobarea impozitelor şi 
taxelor locale pentru anul 2020 la nivelul comunei Beba Veche, Realizând publicarea 
anunţului privind elaborarea proiectului Hotărârii Consiliului Local privind aprobarea 
bugetului local pe anul 2020, în contextul prevederilor art. 6 din Lege nr. 52/2003, privind 
transparenţa decizională în administraţia publică, cu completările ulterioare, înregistrat la 
nr. 409/13.02.2020 şi asigurând afişarea proiectului bugetului local pe anul 2020 la 
Primăria comunei Beba Veche, conform prevederilor art. 39 alin. (3) din Legea nr. 
273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, proiect 
definitivat la data de 13.02.2020;
Constatând că nu sunt depuse contestaţii privind proiectul bugetului local pe anul 2020,
Luând în considerare:a) prognozele principalilor indicatori macroeconomici şi sociali 
pentru anul 2020, b) cadrul fiscal-bugetar cu prognozele bugetare şi politica fiscal-
bugetară, precum şi cadrul de cheltuieli pe termen mediu; c) strategia privind dezvoltarea 
economică, socială şi de mediu a comunei Beba Veche pe anii 2014-2020



          Bugetul local propus pe anul 2020 este prevăzut în anexa nr. 1, respectiv
1. Bugetul local
2.Lista Investitiilor
3. Stat de functii si numar personal
Bugetul local pe anul 2020 se stabileşte la venituri în sumă de 3483150  lei, iar la 
cheltuieli, în sumă  3483150  lei.

          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 
aprobarea bugetului local pe anul 2020 am analizat in sedinta acest proiect, 
constatand urmatoarele:
Temeiuri legale invocate si documente atasate:
-Referatul/Expunerea de motive întocmit de Secretar general  nr. 488/20.02.2020
-Raportul de specialitate întocmit de Compartiment  CONTABILITATE, VENITURI SI 
URMARIRE, INCASARE TAXE SI IMPOZITE nr.  489/20.02.2020
	
Constatand ca:

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

AVIZ FAVORABIL

          Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile:
a)	art. 121 alin. (1) şi alin. (2), precum şi pe cele ale art. 138 alin. (1), (4) şi (5) din 
Constituţia României, republicată;
b)	art. 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 
octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
c)	art. 7 alin. (2) din Codul civil;
d)	Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare, cu precădere pe cele ale capitolului III;
e)	Legii nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020;
f)	Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare,
g)	Legii nr. 227/2015, privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,
h)	Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri 
publice, cu modificările şi completările ulterioare
i)	art.I alin.2 din O.U.G. 26/2012, privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor 
publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte 
normative,
j) Legii educaţiei naţionale, nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
k) Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi Hotărârii Guvernului 
nr. 427/2001, pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de încadrare, 
drepturile şi obligaţiile asistentului personal al persoanei cu handicap, cu modificările şi 
completările ulterioare;
1) Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 republicată şi aprobată prin Legea nr. 125/2002, 
privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând 
cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările şi completările ulterioare;



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.

          Ţinând seama de:
a) 	adresa D.G.R.F.P. Timiş nr.       2020, pentru repartizarea cotelor şi sumelor 
defalcate din unele venituri ale bugetului de stat;
b) adresa CJT Direcţia Buget Finanţe, Informatizare nr.     2020 privind comunicarea 
Hotararii Consiliului Judeţean Timiş nr.    ,
c) 	hotărârea Consiliului Local nr. 30/2019, privind aprobarea impozitelor şi taxelor 
locale pentru anul 2020 la nivelul comunei Beba Veche,
Realizând publicarea anunţului privind elaborarea proiectului Hotărârii Consiliului Local 
privind aprobarea bugetului local pe anul 2020, în contextul prevederilor art. 6 din Lege 
nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu completările 
ulterioare, înregistrat la nr. 409/13.02.2020 şi asigurând afişarea proiectului bugetului 
local pe anul 2020 la Primăria comunei Beba Veche, conform prevederilor art. 39 alin. 
(3) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare, proiect definitivat la data de 13.02.2020;

          Constatând că nu sunt depuse contestaţii privind proiectul bugetului local pe 
anul 2020,

          Luând în considerare:
a)	prognozele principalilor indicatori macroeconomici şi sociali pentru anul 2020,
b)	cadrul fiscal-bugetar cu prognozele bugetare şi politica fiscal-bugetară, precum şi 
cadrul de cheltuieli pe termen mediu;
c)	strategia privind dezvoltarea economică, socială şi de mediu a comunei Beba Veche 
pe anii 2014-2020



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. 488/20.02.2020  precum si Raportul de specialitate întocmit de   
Compartiment  CONTABILITATE, VENITURI SI URMARIRE, INCASARE TAXE SI 
IMPOZITE înregistrat sub nr.  489/20.02.2020
         În baza Avizului eliberat de Comisia de activităţi economico-financiare, amenajarea 
teritoriului şi urbanism, juridică şi de disciplină, președinte TOTH EDE;

privind aprobarea bugetului local pe anul 2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 3/12.02.2020

          Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile:
a)	art. 121 alin. (1) şi alin. (2), precum şi pe cele ale art. 138 alin. (1), (4) şi (5) din 
Constituţia României, republicată;
b)	art. 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 
octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
c)	art. 7 alin. (2) din Codul civil;
d)	Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare, cu precădere pe cele ale capitolului III;
e)	Legii nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020;
f)	Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare,
g)	Legii nr. 227/2015, privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,
h)	Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri 
publice, cu modificările şi completările ulterioare
i)	art.I alin.2 din O.U.G. 26/2012, privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor 
publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte 
normative,
j) Legii educaţiei naţionale, nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
k) Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi Hotărârii Guvernului 
nr. 427/2001, pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de încadrare, 
drepturile şi obligaţiile asistentului personal al persoanei cu handicap, cu modificările şi 
completările ulterioare;
1) Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 republicată şi aprobată prin Legea nr. 125/2002, 
privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând 
cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările şi completările ulterioare;



          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: 

          Ţinând seama de:
a) 	adresa D.G.R.F.P. Timiş nr.       2020, pentru repartizarea cotelor şi sumelor 
defalcate din unele venituri ale bugetului de stat;
b) adresa CJT Direcţia Buget Finanţe, Informatizare nr.     2020 privind comunicarea 
Hotararii Consiliului Judeţean Timiş nr.    ,
c) 	hotărârea Consiliului Local nr. 30/2019, privind aprobarea impozitelor şi taxelor 
locale pentru anul 2020 la nivelul comunei Beba Veche,
Realizând publicarea anunţului privind elaborarea proiectului Hotărârii Consiliului Local 
privind aprobarea bugetului local pe anul 2020, în contextul prevederilor art. 6 din Lege 
nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu completările 
ulterioare, înregistrat la nr. 409/13.02.2020 şi asigurând afişarea proiectului bugetului 
local pe anul 2020 la Primăria comunei Beba Veche, conform prevederilor art. 39 alin. 
(3) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare, proiect definitivat la data de 13.02.2020;

          Constatând că nu sunt depuse contestaţii privind proiectul bugetului local pe 
anul 2020,

          Luând în considerare:
a)	prognozele principalilor indicatori macroeconomici şi sociali pentru anul 2020,
b)	cadrul fiscal-bugetar cu prognozele bugetare şi politica fiscal-bugetară, precum şi 
cadrul de cheltuieli pe termen mediu;
c)	strategia privind dezvoltarea economică, socială şi de mediu a comunei Beba Veche 
pe anii 2014-2020

Articolul 1 - (1) Prezenta hotărâre prevede şi autorizează pentru anul 2020:
a) 	veniturile si cheltuielile structurate pe capitole şi subcapitole, conform anexei nr. 1;
b) 	lista obiectivelor de investiţii cu finanţare parţială sau integrală de la bugetul local, pe 
anul 2020, conformnexei nr. 2.
c)	responsabilităţile autorităţilor administraţiei publice locale şi instituţiilor/ serviciilor 
publice de interes local implicate în procesul de execuţie a bugetului local al comunei 
Beba Veche.
(2)	Bugetul local pe anul 2020 are la bază principiile: universalităţii, transparenţei şi 
publicităţii, unităţii, unităţii monetare, anualităţii, specializării bugetare şi echilibrului.
(3)	Bugetul local pe anul 2020 este prevăzut în anexele nr. 1-3, care fac parte integrantă 
din prezenta hotărâre.
(4)	Se aprobă numărul de personal, potrivit art. 26 alin. (4) din Legea nr. 273/2006 
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, conform 
statului de funcţii din Ane nr. 3 a prezentei hotărâri.
(5)	Se ia act că în termenul de 15 zile de la data afişării proiectului bugetului local pe 
anul 2020 nu s-au depus contestaţii cu privire la acesta.

Articolul 2 - Bugetul local pe anul 2020 se stabileşte la venituri în sumă de 3.483.150 lei, 
iar la cheltuieli, în sumă  3.483.150  lei.



Articolul 3 - (1) Veniturile bugetului local pe anul 2020 reprezintă limite minime de 
realizat care permit efectuarea cheltuielilor.
(2) în cazul în care veniturile prevăzute în bugetul local pe anul 2020 nu se realizează, 
ordonatorul de credite limitează efectuarea cheltuielilor bugetare sub nivelurile 
aprobate, corespunzător veniturilor încasate, cheltuielilor efectuate şi prognozei 
realizării acestora până la finele anului.
(3) Ordonatorul principal de credite, pe parcursul exerciţiului bugetar:
a)	monitorizează gradul de realizare a veniturilor proprii, stabilind măsuri de eficientizare 
a acestei activităţi;
b)	pentru neîndeplinirea obligaţiilor pe linie de constatare, stabilire, încasare, urmărire şi 
control a oricăror venituri proprii ale bugetului local, precum şi pentru neînregistrarea ori 
înregistrarea necorespunzătoare a oricăror acte sau fapte generatoare de materie 
impozabilă în evidenţele ce se conduc la nivelul administraţiei publice locale, aplică 
persoanelor vinovate sancţiunile prevăzute de legislaţia in vigoare.

Articolul 4 - - (1) Cheltuielile prevăzute în bugetul local pe anul 2020 reprezintă limite 
maxime care nu pot fi depăşite, iar modificarea lor se face în condiţiile legii.
(2)	Angajarea, contractarea de lucrări, bunuri şi servicii, precum şi efectuarea de 
cheltuieli de către ordonatorul de credite se fac numai cu respectarea prevederilor 
legale şi în limita creditelor bugetare aprobate.
(3)	Având în vedere că la nivelul comunei Beba Veche nu este încadrat un consilier 
juridic, serviciile de reprezentare juridică pentru comuna Beba Veche se realizează în 
baza unui contract de asistenţă juridică încheiat de Primarul comunei Beba Veche şi un 
cabinet de avocatură, în limita creditelor bugetare aprobate.
(4)	Pentru anul 2020se aprobă un număr de 25 posturi de asistent personal pentru 
persoanele cu handicap grav.

Articolul 5 - Primarul, în calitatea de ordonator principal de credite, stabileşte salariile de 
bază, indemnizaţiile de conducere şi celelalte elemente ale sistemului de salarizare 
prevăzute de lege, pentru toate persoanele care au calitatea de angajat în raporturile cu 
comuna Beba Veche, în calitatea acesteia de angajator, persoană juridică, potrivit 
actelor normative în vigoare.

Articolul 6 - (1) Directorul Şcolii Gimnaziale Beba Veche în calitatea de ordonator terţiar 
de credite, potrivit prevederilor art. 97 alin. (2) lit. b) din Legea educaţiei naţionale nr. 
1/2011 coroborate cu cele ale art. 21 alin. (1) şi (4) şi art. 22 alin. (1) şi (3) Legea nr. 
273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 
utilizează creditele bugetare ce i-au fost repartizate numai pentru realizarea sarcinilor 
unităţii de învăţământ cu personalitate juridică pe care o conduce, inclusiv a structurilor 
fară personalitate juridică componente ale acesteia, potrivit prevederilor din bugetul 
aprobat şi în condiţiile stabilite prin dispoziţiile legale.
(2) Directorul Şcolii Gimnaziale Beba Veche şi consiliul de administraţie al acesteia 
răspund de încadrarea în bugetul aprobat, în condiţiile legii.



Articolul 7 - (1) Ordonatorul principal de credite aprobă, potrivit atribuţiilor stabilite prin 
lege ori prin prezenta hotărâre, repartizarea pe trimestre a veniturilor şi cheltuielilor 
prevăzute în bugetul local, în funcţie de termenele legale de încasare a veniturilor şi de 
perioada în care este necesară efectuarea cheltuielilor.
(2)	Angajarea şi efectuarea cheltuielilor din creditele aprobate în bugetul local ori în 
bugetul instituţiilor şi serviciilor publice de interes local, altele decât Şcoala Gimnaziale 
Beba Veche, li se aprobă de către ordonatorul principal de credite şi se efectuează 
numai cu viza prealabilă de control financiar preventiv propriu, care atestă respectarea 
dispoziţiilor legale, încadrarea în creditele bugetare aprobate şi destinaţia acestora, pe 
baza notelor de fundamentare/referatelor de necesitate prezentate de conducătorii 
instituţiilor şi serviciilor publice interesate.
(3)	Termenele de prezentare a documentelor justificative necesare efectuării oricăror 
cheltuieli aferente activităţilor şi acţiunilor finanţate din bugetul local se stabilesc de 
către ordonatorul principal de credite, în condiţiile legii.

Articolul 8 - (1) Primarul comunei asigură punerea în aplicare a prezentei hotărâri, 
inclusiv efectuarea prin dispoziţie a acestuia, a următoarelor operaţiuni:
-	virarea de credite;
-	încadrarea asistenţilor personali, cu respectarea numărului de asistenţi personali 
stabiliţi aprobaţi;
-	rectificarea bugetului local.
(2) Modificările impuse de aducerea la îndeplinire a prevederilor alin. (1) se supun 
validării Consiliului Local la prima şedinţă a acestuia.

Articolul 9 - Dacă bugetul local pe anul 2021 nu a fost aprobat până cel târziu la data 31 
decembrie 2020, se autorizează ordonatorul de credite al comunei să aplice în 
continuare bugetul anului 2020, până la aprobarea noului buget.

Articolul 10 - Prezenta hotarare se comunică:
- Institutiei Prefectului- judetul Timis,
- Primarului comunei Beba Veche;
- DGRFPCFS Timis,
- Consiliului Judetean Timis,
- Afisare la sediul institutiei;
- Publicare pe site web http://primariabebaveche.blogspot.com/p/monitorul-local.html;

Initiator
Ioan Bohancanu, Primar, 

                   Avizat spre legalitate,          
                   Sorin Giuroescu

                   Secretar General al comunei Beba Veche

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



ROMÂNIA
JUDETUL TIMIS

COMUNA BEBA VECHE
CONSILIUL LOCAL

          Consiliul local al comunei  Beba Veche, județul Timiș, întrunit în ședință ordinară 
în data de 28.02.2020
         Având în vedere Referatul/Expunerea de motive întocmit de Secretar general 
înregistrată sub nr. 488/20.02.2020  precum si Raportul de specialitate întocmit de  
Compartiment  CONTABILITATE, VENITURI SI URMARIRE, INCASARE TAXE SI 
IMPOZITE înregistrat sub nr.  489/20.02.2020
         În baza Avizului eliberat de Comisia de activităţi economico-financiare, 
amenajarea teritoriului şi urbanism, juridică şi de disciplină, președinte TOTH EDE

privind aprobarea bugetului local pe anul 2020

HOTĂRÂRE

          Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile:
a)	art. 121 alin. (1) şi alin. (2), precum şi pe cele ale art. 138 alin. (1), (4) şi (5) din 
Constituţia României, republicată;
b)	art. 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 
octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
c)	art. 7 alin. (2) din Codul civil;
d)	Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare, cu precădere pe cele ale capitolului III;
e)	Legii nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020;
f)	Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare,
g)	Legii nr. 227/2015, privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,
h)	Legii-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri 
publice, cu modificările şi completările ulterioare
i)	art.I alin.2 din O.U.G. 26/2012, privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor 
publice şi întărirea disciplinei financiare şi de modificare şi completare a unor acte 
normative,
j) Legii educaţiei naţionale, nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;
k) Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi Hotărârii Guvernului 
nr. 427/2001, pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de încadrare, 
drepturile şi obligaţiile asistentului personal al persoanei cu handicap, cu modificările şi 
completările ulterioare;
1) Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001 republicată şi aprobată prin Legea nr. 125/2002, 
privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând 
cultelor religioase recunoscute din România, cu modificările şi completările ulterioare;



          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: 

          Ţinând seama de:
a) 	adresa D.G.R.F.P. Timiş nr. 411/2020, pentru repartizarea cotelor şi sumelor 
defalcate din unele venituri ale bugetului de stat;
b) 	Hotărârea Consiliului Local nr. 30/2019, privind aprobarea impozitelor şi taxelor 
locale pentru anul 2020 la nivelul comunei Beba Veche,
Realizând publicarea anunţului privind elaborarea proiectului Hotărârii Consiliului Local 
privind aprobarea bugetului local pe anul 2020, în contextul prevederilor art. 6 din Lege 
nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu completările 
ulterioare, înregistrat la nr. 409/13.02.2020 şi asigurând afişarea proiectului bugetului 
local pe anul 2020 la Primăria comunei Beba Veche, conform prevederilor art. 39 alin. 
(3) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare, proiect definitivat la data de 13.02.2020;

          Constatând că nu sunt depuse contestaţii privind proiectul bugetului local pe 
anul 2020,

          Luând în considerare:
a)	prognozele principalilor indicatori macroeconomici şi sociali pentru anul 2020,
b)	cadrul fiscal-bugetar cu prognozele bugetare şi politica fiscal-bugetară, precum şi 
cadrul de cheltuieli pe termen mediu;
c)	strategia privind dezvoltarea economică, socială şi de mediu a comunei Beba Veche 
pe anii 2014-2020

Articolul 1 - (1) Prezenta hotărâre prevede şi autorizează pentru anul 2020:
a) 	veniturile si cheltuielile structurate pe capitole şi subcapitole, conform anexei nr. 1;
b) 	lista obiectivelor de investiţii cu finanţare parţială sau integrală de la bugetul local, pe 
anul 2020, confor anexei nr. 2.
c)	responsabilităţile autorităţilor administraţiei publice locale şi instituţiilor/ serviciilor 
publice de interes local implicate în procesul de execuţie a bugetului local al comunei 
Beba Veche.
(2)	Bugetul local pe anul 2020 are la bază principiile: universalităţii, transparenţei şi 
publicităţii, unităţii, unităţii monetare, anualităţii, specializării bugetare şi echilibrului.
(3)	Bugetul local pe anul 2020 este prevăzut în anexele nr. 1-2, care fac parte integrantă 
din prezenta hotărâre.
(4)	Se aprobă numărul de personal, potrivit art. 26 alin. (4) din Legea nr. 273/2006 
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, conform 
statului de funcţii din Anexa nr. 3 a prezentei hotărâri.
(5)	Se ia act că în termenul de 15 zile de la data afişării proiectului bugetului local pe 
anul 2020 nu s-au depus contestaţii cu privire la acesta.

Articolul 2 - Bugetul local pe anul 2020 se stabileşte la venituri în sumă de 4.560.650 
lei, iar la cheltuieli, în sumă  4.560.650  lei.



Articolul 3 - (1) Veniturile bugetului local pe anul 2020 reprezintă limite minime de 
realizat care permit efectuarea cheltuielilor.
(2) în cazul în care veniturile prevăzute în bugetul local pe anul 2020 nu se realizează, 
ordonatorul de credite limitează efectuarea cheltuielilor bugetare sub nivelurile 
aprobate, corespunzător veniturilor încasate, cheltuielilor efectuate şi prognozei 
realizării acestora până la finele anului.
(3) Ordonatorul principal de credite, pe parcursul exerciţiului bugetar:
a)	monitorizează gradul de realizare a veniturilor proprii, stabilind măsuri de eficientizare 
a acestei activităţi;
b)	pentru neîndeplinirea obligaţiilor pe linie de constatare, stabilire, încasare, urmărire şi 
control a oricăror venituri proprii ale bugetului local, precum şi pentru neînregistrarea ori 
înregistrarea necorespunzătoare a oricăror acte sau fapte generatoare de materie 
impozabilă în evidenţele ce se conduc la nivelul administraţiei publice locale, aplică 
persoanelor vinovate sancţiunile prevăzute de legislaţia in vigoare.

Articolul 4 - - (1) Cheltuielile prevăzute în bugetul local pe anul 2020 reprezintă limite 
maxime care nu pot fi depăşite, iar modificarea lor se face în condiţiile legii.
(2)	Angajarea, contractarea de lucrări, bunuri şi servicii, precum şi efectuarea de 
cheltuieli de către ordonatorul de credite se fac numai cu respectarea prevederilor 
legale şi în limita creditelor bugetare aprobate.
(3)	Având în vedere că la nivelul comunei Beba Veche nu este încadrat un consilier 
juridic, serviciile de reprezentare juridică pentru comuna Beba Veche se realizează în 
baza unui contract de asistenţă juridică încheiat de Primarul comunei Beba Veche şi un 
cabinet de avocatură, în limita creditelor bugetare aprobate.
(4)	Pentru anul 2020se aprobă un număr de 25 posturi de asistent personal pentru 
persoanele cu handicap grav.

Articolul 5 - Primarul, în calitatea de ordonator principal de credite, stabileşte salariile de 
bază, indemnizaţiile de conducere şi celelalte elemente ale sistemului de salarizare 
prevăzute de lege, pentru toate persoanele care au calitatea de angajat în raporturile cu 
comuna Beba Veche, în calitatea acesteia de angajator, persoană juridică, potrivit 
actelor normative în vigoare.

Articolul 6 - (1) Directorul Şcolii Gimnaziale Beba Veche în calitatea de ordonator terţiar 
de credite, potrivit prevederilor art. 97 alin. (2) lit. b) din Legea educaţiei naţionale nr. 
1/2011 coroborate cu cele ale art. 21 alin. (1) şi (4) şi art. 22 alin. (1) şi (3) Legea nr. 
273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 
utilizează creditele bugetare ce i-au fost repartizate numai pentru realizarea sarcinilor 
unităţii de învăţământ cu personalitate juridică pe care o conduce, inclusiv a structurilor 
fară personalitate juridică componente ale acesteia, potrivit prevederilor din bugetul 
aprobat şi în condiţiile stabilite prin dispoziţiile legale.
(2) Directorul Şcolii Gimnaziale Beba Veche şi consiliul de administraţie al acesteia 
răspund de încadrarea în bugetul aprobat, în condiţiile legii.



Articolul 7 - (1) Ordonatorul principal de credite aprobă, potrivit atribuţiilor stabilite prin 
lege ori prin prezenta hotărâre, repartizarea pe trimestre a veniturilor şi cheltuielilor 
prevăzute în bugetul local, în funcţie de termenele legale de încasare a veniturilor şi de 
perioada în care este necesară efectuarea cheltuielilor.
(2)	Angajarea şi efectuarea cheltuielilor din creditele aprobate în bugetul local ori în 
bugetul instituţiilor şi serviciilor publice de interes local, altele decât Şcoala Gimnaziale 
Beba Veche, li se aprobă de către ordonatorul principal de credite şi se efectuează 
numai cu viza prealabilă de control financiar preventiv propriu, care atestă respectarea 
dispoziţiilor legale, încadrarea în creditele bugetare aprobate şi destinaţia acestora, pe 
baza notelor de fundamentare/referatelor de necesitate prezentate de conducătorii 
instituţiilor şi serviciilor publice interesate.
(3)	Termenele de prezentare a documentelor justificative necesare efectuării oricăror 
cheltuieli aferente activităţilor şi acţiunilor finanţate din bugetul local se stabilesc de 
către ordonatorul principal de credite, în condiţiile legii.

Articolul 8 - (1) Primarul comunei asigură punerea în aplicare a prezentei hotărâri, 
inclusiv efectuarea prin dispoziţie a acestuia, a următoarelor operaţiuni:
-	virarea de credite;
-	încadrarea asistenţilor personali, cu respectarea numărului de asistenţi personali 
stabiliţi aprobaţi;
-	rectificarea bugetului local.
(2) Modificările impuse de aducerea la îndeplinire a prevederilor alin. (1) se supun 
validării Consiliului Local la prima şedinţă a acestuia.

Articolul 9 - Dacă bugetul local pe anul 2021 nu a fost aprobat până cel târziu la data 31 
decembrie 2020, se autorizează ordonatorul de credite al comunei să aplice în 
continuare bugetul anului 2020, până la aprobarea noului buget.

Articolul 10 - Prezenta hotarare se comunică:
- Institutiei Prefectului- judetul Timis,
- Primarului comunei Beba Veche;
- DGRFPCFS Timis,
- Consiliului Judetean Timis,
- Afisare la sediul institutiei;
- Publicare pe site web http://primariabebaveche.blogspot.com/p/monitorul-local.html.

Președinte de ședință
BRUDER TIMEA-TEREZIA, 

                   Avizat spre legalitate,          
                   Sorin Giuroescu

                   Secretar General al comunei Beba Veche

Beba Veche la data de 28.02.2020
Nr.3

Adoptata cu 8 voturi Pentru  de la 10 consilieri prezenți.

Au absentat:CIOBANU LIVIU

Situatie vot consilieri

ARDELEAN GHEORGHE Abtinere

FOLESCU MIRCEA – NICOLAE Abtinere



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. 3/2020

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  

28.02.2020

29.02.2020

03.03.2020

03.03.2020

03.03.2020

2



ANEXA 2 la HCL3/2020 

Lista de investitii                               

 

Denumire obiectiv Buget- finantare 
Capitol/titlu cheltuieli 

bugetare 

Credite bugetare 

aprobate an curent 
DEMOLARE SI 

CONSTRUCTIE ANEXE 

PRIMARIE 

Buget local 51.02.71 190.000 

REPARATII CAMIN 

CULTURAL BEBA VECHE Buget local 51.02.71 200.000 

AMENAJARE TEREN 

SINTETIC BEBA VECHE 
Buget local 67.02.71 40.000 

DOTARI CAMIN 

CULTURAL 
PNDL 67.02.58 20.000 

REPARATII IMOBIL NR.550 

BEBA VECHE 
Buget local 70.02.71 20.000 

LUCRARI PENTRU 

REALIZAREA 

OBIECTIVULUI: 

MODERNIZARE STRAZI IN 

BEBA VECHE 

PNDL 84.02.71 1.008.500 

TOTAL   1.478.500 

 

                               Primar,                                                                      Contabil, 



PRIMARIA COMUNEI 
BEBA VECHE

JUDETUL TIMIS PROIECTIA BUGETULUI LOCAL  PE ANUL 
2020

DENUMIREA INDICATORILOR
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TOTAL VENITURI 1 00.01 4.560,65 2.060,00 1.136,25 779,05 585,35 3.065,00 3.306,50 3.296,00

VENITURI PROPRII 2 49.90 3.046,15 922,50 1.004,25 664,05 455,35 2.268,00 2.738,50 2.735,00

I. VENITURI CURENTE 3 00.02 3.552,15 1.051,50 1.136,25 779,05 585,35 3.065,00 3.306,50 3.296,00

A. VENITURI FISCALE 4 00.03 3.329,15 883,85 1.136,25 779,05 530,00 2.807,00 3.028,00 2.985,00

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 5 00.04 1.622,00 414,00 404,00 404,00 400,00 905,00 936,00 986,00

A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA
PERSOANE FIZICE

6 00.06 1.622,00 414,00 404,00 404,00 400,00 905,00 936,00 986,00

Impozit pe venit 7 03.02 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 12,00 12,00 15,00

Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul
personal

8 03.02.18 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 12,00 12,00 15,00

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 9 04.02 1.612,00 404,00 404,00 404,00 400,00 893,00 924,00 971,00

Cote defalcate din impozitul pe venit 10 04.02.01 398,00 100,00 100,00 100,00 98,00 0,00 0,00 0,00

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea
bugetelor locale 

11 04.02.04 884,00 221,00 221,00 221,00 221,00 893,00 924,00 971,00

Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean 12 04.02.05 330,00 83,00 83,00 83,00 81,00 0,00 0,00 0,00

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 13 00.09 642,00 41,75 600,25 0,00 0,00 699,00 736,00 778,00

Impozite si taxe pe proprietate 14 07.02 642,00 41,75 600,25 0,00 0,00 699,00 736,00 778,00

Impozit pe cladiri 15 07.02.01 134,00 0,00 134,00 0,00 0,00 143,00 158,00 173,00

Impozit pe cladiri - PF 16 07.02.01.01 61,00 0,00 61,00 0,00 0,00 65,00 72,00 80,00

Impozit pe cladiri - PJ 17 07.02.01.02 73,00 0,00 73,00 0,00 0,00 78,00 86,00 93,00

Impozit pe terenuri 18 07.02.02 495,00 28,75 466,25 0,00 0,00 541,00 559,00 585,00

Impozit pe terenuri - PF 19 07.02.02.01 41,00 15,75 25,25 0,00 0,00 45,00 49,00 55,00

Impozit pe terenuri - PJ 20 07.02.02.02 13,00 13,00 0,00 0,00 0,00 16,00 18,00 22,00
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Impozit pe terenurile extravilane 21 07.02.02.03 441,00 0,00 441,00 0,00 0,00 480,00 492,00 508,00

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de
timbru -= La bugetul de stat = restante anii anteriori =

22 07.02.03 13,00 13,00 0,00 0,00 0,00 15,00 19,00 20,00

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 23 00.10 729,00 352,00 132,00 115,00 130,00 1.029,00 818,00 831,00

Sume defalcate din TVA 24 11.02 506,00 129,00 132,00 115,00 130,00 797,00 568,00 561,00

  Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor  si
Municipiului Bucuresti

25 11.02.02 188,00 52,00 47,00 41,00 48,00 261,00 264,00 266,00

Sume defalcate din TVA pt drumuri 26 11.02.05 100,00 14,00 29,00 26,00 31,00 0,00 0,00 0,00

Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale 27 11.02.06 218,00 63,00 56,00 48,00 51,00 536,00 304,00 295,00

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe
desfasurarea de activitati

28 16.02 223,00 223,00 0,00 0,00 0,00 232,00 250,00 270,00

Taxa asupra mijloacelor de transport 29 16.02.02 123,00 123,00 0,00 0,00 0,00 132,00 150,00 170,00

Taxa asupra mijloacelor de transport - PF 30 16.02.02.01 105,00 105,00 0,00 0,00 0,00 110,00 121,00 134,00

Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ 31 16.02.02.02 18,00 18,00 0,00 0,00 0,00 22,00 29,00 36,00

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 32 16.02.03 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 33 00.11 336,15 76,10 0,00 260,05 0,00 174,00 538,00 390,00

Alte impozite si taxe fiscale 34 18.02 336,15 76,10 0,00 260,05 0,00 174,00 538,00 390,00

Alte impozite si taxe 35 18.02.50 336,15 76,10 0,00 260,05 0,00 174,00 538,00 390,00

C. VENITURI NEFISCALE 36 00.12 223,00 167,65 0,00 0,00 55,35 258,00 278,50 311,00

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 37 00.13 43,00 43,00 0,00 0,00 0,00 50,00 55,00 60,00

Venituri din proprietate 38 30.02 43,00 43,00 0,00 0,00 0,00 50,00 55,00 60,00

Venituri din concesiuni si inchirieri 39 30.02.05 43,00 43,00 0,00 0,00 0,00 50,00 55,00 60,00

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 40 30.02.05.30 43,00 43,00 0,00 0,00 0,00 50,00 55,00 60,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 41 00.14 180,00 124,65 0,00 0,00 55,35 208,00 223,50 251,00

Venituri din prestari de servicii si alte activitati 42 33.02 70,00 70,00 0,00 0,00 0,00 85,00 96,00 103,00

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 43 33.02.50 70,00 70,00 0,00 0,00 0,00 85,00 96,00 103,00

Venituri din taxe administrative, eliberari de permise 44 34.02 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 25,00 27,00 32,00

Taxe extrajudiciare de timbru 45 34.02.02 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 25,00 27,00 32,00

Amenzi, penalitati si confiscari 46 35.02 88,00 32,65 0,00 0,00 55,35 95,00 97,00 112,00

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale 47 35.02.01 74,00 18,65 0,00 0,00 55,35 75,00 77,00 92,00

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate 48 35.02.01.02 74,00 18,65 0,00 0,00 55,35 75,00 77,00 92,00

Alte amenzi, penalitati si confiscari 49 35.02.50 14,00 14,00 0,00 0,00 0,00 20,00 20,00 20,00
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Diverse venituri 50 36.02 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 3,00 3,50 4,00

Alte venituri 51 36.02.50 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 3,00 3,50 4,00

Transferuri voluntare, altele decat subventiile 52 37.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a
bugetului local (cu semnul minus)

53 37.02.03 -561,00 -192,75 -202,75 -82,75 -82,75 0,00 0,00 0,00

Varsaminte din sectiunea de functionare 54 37.02.04 561,00 192,75 202,75 82,75 82,75 0,00 0,00 0,00

IV. SUBVENTII 55 00.17 1.008,50 1.008,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 56 00.18 1.008,50 1.008,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Subventii de la bugetul de stat 57 42.02 1.008,50 1.008,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B. Curente 58 1.008,50 1.008,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Finantarea Programui National de Dezvoltare Locala 59 42.02.65 1.008,50 1.008,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL CHELTUIELI 60 4.560,65 149,77 2.060,00 1.136,25 779,05 585,35 3.065,00 3.306,50 3.296,00

CHELTUIELI CURENTE 61 01 2.921,15 149,77 856,25 911,00 673,80 480,10 2.975,00 3.216,50 3.206,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 62 10 945,00 0,00 239,40 254,00 228,80 222,80 992,00 1.140,00 1.169,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 63 20 1.560,15 149,77 493,35 540,25 341,25 185,30 1.613,00 1.690,50 1.634,00

TITLUL III DOBANZI 64 30 71,00 0,00 14,75 18,75 18,75 18,75 72,00 72,00 72,00

Dobanzi aferente datoriei publice interne 65 30.01 71,00 0,00 14,75 18,75 18,75 18,75 x x x

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 66 51 82,00 0,00 30,00 15,00 15,00 22,00 30,00 30,00 30,00

Transferuri curente 67 51.01 82,00 0,00 30,00 15,00 15,00 22,00 x x x

Transferuri catre institutii publice 68 51.01.01 82,00 0,00 30,00 15,00 15,00 22,00 x x x

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 69 57 231,00 0,00 58,75 71,00 70,00 31,25 256,00 269,00 281,00

Asigurari sociale 70 57.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x

Ajutoare sociale 71 57.02 231,00 0,00 58,75 71,00 70,00 31,25 x x x

Ajutoare sociale in numerar 72 57.02.01 231,00 0,00 58,75 71,00 70,00 31,25 x x x

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente
cadrului financiar 2014-2020

73 58 20,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 74 59 12,00 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00 12,00 15,00 20,00

Burse 75 59.01 12,00 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00 x x x

CHELTUIELI DE CAPITAL 76 70 1.549,50 0,00 1.181,25 202,75 82,75 82,75 0,00 0,00 0,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 77 71 1.549,50 0,00 1.181,25 202,75 82,75 82,75 0,00 0,00 0,00

Active fixe 78 71.01 1.549,50 0,00 1.181,25 202,75 82,75 82,75 x x x

Masini, echipamente si mijloace de transport 79 71.01.02 91,00 0,00 22,75 22,75 22,75 22,75 x x x

Alte active fixe 80 71.01.30 1.458,50 0,00 1.158,50 180,00 60,00 60,00 x x x
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TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 81 81 90,00 0,00 22,50 22,50 22,50 22,50 90,00 90,00 90,00

Rambursari de credite externe 82 81.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x

Rambursari de credite interne 83 81.02 90,00 0,00 22,50 22,50 22,50 22,50 x x x

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 84 50.02 1.514,45 0,00 447,75 469,15 311,25 286,30 1.397,00 1.558,00 1.593,00

Autoritati publice si actiuni externe 85 51.02 1.443,45 0,00 433,00 450,40 292,50 267,55 1.325,00 1.486,00 1.521,00

CHELTUIELI CURENTE 86 01 1.163,45 0,00 320,50 327,90 270,00 245,05 1.235,00 1.396,00 1.431,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 87 10 917,90 0,00 228,50 248,40 223,50 217,50 965,00 1.108,00 1.129,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 88 20 245,55 0,00 92,00 79,50 46,50 27,55 270,00 288,00 302,00

CHELTUIELI DE CAPITAL 89 70 190,00 0,00 90,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 90 71 190,00 0,00 90,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Active fixe 91 71.01 190,00 0,00 90,00 100,00 0,00 0,00 x x x

Alte active fixe 92 71.01.30 190,00 0,00 90,00 100,00 0,00 0,00 x x x

TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 93 81 90,00 0,00 22,50 22,50 22,50 22,50 90,00 90,00 90,00

Rambursari de credite externe 94 81.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x

Rambursari de credite interne 95 81.02 90,00 0,00 22,50 22,50 22,50 22,50 x x x

Din total capitol

Autoritati executive si legislative 96 51.02.01 1.443,45 0,00 433,00 450,40 292,50 267,55 1.325,00 1.486,00 1.521,00

Autoritati executive 97 51.02.01.03 1.443,45 0,00 433,00 450,40 292,50 267,55 1.325,00 1.486,00 1.521,00

Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 98 55.02 71,00 0,00 14,75 18,75 18,75 18,75 72,00 72,00 72,00

CHELTUIELI CURENTE 99 01 71,00 0,00 14,75 18,75 18,75 18,75 72,00 72,00 72,00

TITLUL III DOBANZI 100 30 71,00 0,00 14,75 18,75 18,75 18,75 72,00 72,00 72,00

Dobanzi aferente datoriei publice interne 101 30.01 71,00 0,00 14,75 18,75 18,75 18,75 x x x

CHELTUIELI DE CAPITAL 102 70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Din total capitol

Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 103 55.02.00 71,00 0,00 14,75 18,75 18,75 18,75 72,00 72,00 72,00

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 104 59.02 12,00 0,00 4,00 3,00 2,50 2,50 15,00 20,00 27,00

Ordine publica si siguranta nationala 105 61.02 12,00 0,00 4,00 3,00 2,50 2,50 15,00 20,00 27,00

CHELTUIELI CURENTE 106 01 12,00 0,00 4,00 3,00 2,50 2,50 15,00 20,00 27,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 107 20 12,00 0,00 4,00 3,00 2,50 2,50 15,00 20,00 27,00

CHELTUIELI DE CAPITAL 108 70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Din total capitol

Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) 109 61.02.05 12,00 0,00 4,00 3,00 2,50 2,50 15,00 20,00 27,00
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Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 110 64.02 1.031,70 0,00 308,75 301,10 250,30 171,55 823,00 879,70 953,00

Invatamant 111 65.02 131,00 0,00 34,00 42,00 25,00 30,00 94,00 100,70 109,00

CHELTUIELI CURENTE 112 01 131,00 0,00 34,00 42,00 25,00 30,00 94,00 100,70 109,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 113 20 117,00 0,00 33,00 29,00 25,00 30,00 80,00 83,70 87,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 114 57 2,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00

Asigurari sociale 115 57.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x

Ajutoare sociale 116 57.02 2,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 x x x

Ajutoare sociale in numerar 117 57.02.01 2,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 x x x

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 118 59 12,00 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00 12,00 15,00 20,00

Burse 119 59.01 12,00 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00 x x x

CHELTUIELI DE CAPITAL 120 70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Din total capitol

Invatamant prescolar si primar 121 65.02.03 41,20 0,00 8,70 12,50 7,00 13,00 8,00 8,70 10,00

Invatamant prescolar 122 65.02.03.01 5,30 0,00 0,00 0,50 0,40 4,40 6,00 6,70 8,00

Invatamant primar 123 65.02.03.02 35,90 0,00 8,70 12,00 6,60 8,60 2,00 2,00 2,00

Invatamant secundar 124 65.02.04 89,80 0,00 25,30 29,50 18,00 17,00 86,00 92,00 99,00

Invatamant secundar inferior 125 65.02.04.01 89,80 0,00 25,30 29,50 18,00 17,00 86,00 92,00 99,00

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului 126 65.02.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cultura, recreere si religie 127 67.02 664,20 0,00 214,00 184,60 155,30 110,30 465,00 502,00 555,00

CHELTUIELI CURENTE 128 01 424,20 0,00 154,00 124,60 95,30 50,30 465,00 502,00 555,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 129 10 27,10 0,00 10,90 5,60 5,30 5,30 27,00 32,00 40,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 130 20 377,10 0,00 123,10 119,00 90,00 45,00 438,00 470,00 515,00

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente
cadrului financiar 2014-2020

131 58 20,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL 132 70 240,00 0,00 60,00 60,00 60,00 60,00 0,00 0,00 0,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 133 71 240,00 0,00 60,00 60,00 60,00 60,00 0,00 0,00 0,00

Active fixe 134 71.01 240,00 0,00 60,00 60,00 60,00 60,00 x x x

Alte active fixe 135 71.01.30 240,00 0,00 60,00 60,00 60,00 60,00 x x x

Din total capitol

Servicii culturale 136 67.02.03 319,20 0,00 124,00 84,60 55,30 55,30 105,00 122,00 140,00

Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale 137 67.02.03.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Camine culturale 138 67.02.03.07 319,20 0,00 124,00 84,60 55,30 55,30 105,00 122,00 140,00

Servicii recreative si sportive 139 67.02.05 345,00 0,00 90,00 100,00 100,00 55,00 360,00 380,00 415,00

Sport 140 67.02.05.01 45,00 0,00 15,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 15,00
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Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 141 67.02.05.03 300,00 0,00 75,00 90,00 90,00 45,00 350,00 370,00 400,00

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 142 67.02.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Asigurari si asistenta sociala 143 68.02 236,50 0,00 60,75 74,50 70,00 31,25 264,00 277,00 289,00

CHELTUIELI CURENTE 144 01 236,50 0,00 60,75 74,50 70,00 31,25 264,00 277,00 289,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 145 20 7,50 0,00 3,00 4,50 0,00 0,00 10,00 10,00 10,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 146 57 229,00 0,00 57,75 70,00 70,00 31,25 254,00 267,00 279,00

Asigurari sociale 147 57.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x

Ajutoare sociale 148 57.02 229,00 0,00 57,75 70,00 70,00 31,25 x x x

Ajutoare sociale in numerar 149 57.02.01 229,00 0,00 57,75 70,00 70,00 31,25 x x x

CHELTUIELI DE CAPITAL 150 70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Din total capitol

Asistenta acordata persoanelor in varsta 151 68.02.04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 152 68.02.05 225,00 0,00 55,75 70,00 70,00 29,25 250,00 263,00 275,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate 153 68.02.05.02 225,00 0,00 55,75 70,00 70,00 29,25 250,00 263,00 275,00

Asistenta sociala pentru familie si copii 154 68.02.06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ajutoare pentru locuinte 155 68.02.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Prevenirea excluderii sociale 156 68.02.15 11,50 0,00 5,00 4,50 0,00 2,00 14,00 14,00 14,00

Ajutor social 157 68.02.15.01 11,50 0,00 5,00 4,50 0,00 2,00 14,00 14,00 14,00

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 158 69.02 924,00 149,77 273,50 345,50 197,50 107,50 830,00 848,80 723,00

Locuinte, servicii si dezvoltare publica 159 70.02 769,00 149,77 234,75 306,75 158,75 68,75 660,00 658,80 523,00

CHELTUIELI CURENTE 160 01 658,00 149,77 212,00 264,00 136,00 46,00 660,00 658,80 523,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 161 20 576,00 149,77 182,00 249,00 121,00 24,00 630,00 628,80 493,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 162 51 82,00 0,00 30,00 15,00 15,00 22,00 30,00 30,00 30,00

Transferuri curente 163 51.01 82,00 0,00 30,00 15,00 15,00 22,00 x x x

Transferuri catre institutii publice 164 51.01.01 82,00 0,00 30,00 15,00 15,00 22,00 x x x

CHELTUIELI DE CAPITAL 165 70 111,00 0,00 22,75 42,75 22,75 22,75 0,00 0,00 0,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 166 71 111,00 0,00 22,75 42,75 22,75 22,75 0,00 0,00 0,00

Active fixe 167 71.01 111,00 0,00 22,75 42,75 22,75 22,75 x x x

Masini, echipamente si mijloace de transport 168 71.01.02 91,00 0,00 22,75 22,75 22,75 22,75 x x x

Alte active fixe 169 71.01.30 20,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 x x x

Din total capitol
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Locuinte 170 70.02.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dezvoltarea sistemului de locuinte 171 70.02.03.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 172 70.02.05 216,00 0,00 29,00 89,00 79,00 19,00 220,00 245,00 270,00

Alimentare cu apa 173 70.02.05.01 216,00 0,00 29,00 89,00 79,00 19,00 220,00 245,00 270,00

Iluminat public si electrificari rurale 174 70.02.06 50,00 0,00 30,00 20,00 0,00 0,00 60,00 75,00 90,00

Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale 175 70.02.50 503,00 149,77 175,75 197,75 79,75 49,75 380,00 338,80 163,00

Protectia mediului 176 74.02 155,00 0,00 38,75 38,75 38,75 38,75 170,00 190,00 200,00

CHELTUIELI CURENTE 177 01 155,00 0,00 38,75 38,75 38,75 38,75 170,00 190,00 200,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 178 20 155,00 0,00 38,75 38,75 38,75 38,75 170,00 190,00 200,00

CHELTUIELI DE CAPITAL 179 70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Din total capitol

Reducerea si controlul poluarii 180 74.02.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Protectia biosferei si a mediului natural 181 74.02.04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Salubritate si gestiunea deseurilor 182 74.02.05 155,00 0,00 38,75 38,75 38,75 38,75 170,00 190,00 200,00

Salubritate 183 74.02.05.01 155,00 0,00 38,75 38,75 38,75 38,75 170,00 190,00 200,00

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 184 74.02.05.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Canalizarea si tratarea apelor reziduale 185 74.02.06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alte servicii in domeniul protectiei mediului 186 74.02.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 187 79.02 1.078,50 0,00 1.026,00 17,50 17,50 17,50 0,00 0,00 0,00

Transporturi 188 84.02 1.078,50 0,00 1.026,00 17,50 17,50 17,50 0,00 0,00 0,00

CHELTUIELI CURENTE 189 01 70,00 0,00 17,50 17,50 17,50 17,50 0,00 0,00 0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 190 20 70,00 0,00 17,50 17,50 17,50 17,50 0,00 0,00 0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL 191 70 1.008,50 0,00 1.008,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 192 71 1.008,50 0,00 1.008,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Active fixe 193 71.01 1.008,50 0,00 1.008,50 0,00 0,00 0,00 x x x

Alte active fixe 194 71.01.30 1.008,50 0,00 1.008,50 0,00 0,00 0,00 x x x

Din total capitol

Transport rutier 195 84.02.03 1.078,50 0,00 1.026,00 17,50 17,50 17,50 0,00 0,00 0,00

Drumuri si poduri 196 84.02.03.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strazi 197 84.02.03.03 1.078,50 0,00 1.026,00 17,50 17,50 17,50 0,00 0,00 0,00

Alte cheltuieli in domeniul transporturilor 198 84.02.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 199 96.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

REZERVE 200 97.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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EXCEDENT 201 98.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DEFICIT 202 99.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

                          

                                                   BOHANCANU IOAN

                     

                                                        SOFRAN NICOLAE
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PRIMARIA COMUNEI 
BEBA VECHE

JUDETUL TIMIS PROIECTIA BUGETULUI LOCAL  PE ANUL 
2020

DENUMIREA INDICATORILOR

C
o

d 
ra

nd

C
o

d 
in

di
ca

to
r

P
ro

gr
am

D
in

 c
ar

e 
cr

ed
ite

 b
u

ge
ta

re
 d

e
st

in
at

e
st

in
ge

rii
 p

la
til

or
 r

es
ta

nt
e

T
ri

m
 I

T
ri

m
 II

T
ri

m
 II

I

T
ri

m
 IV

Estimari

20
2

1

20
2

2

20
2

3

SECTIUNEA FUNCTIONARE

SECTIUNEA FUNCTIONARE 1 2.991,15 858,75 933,50 696,30 502,60 3.065,00 3.306,50 3.296,00

TOTAL VENITURI 2 00.01 2.991,15 858,75 933,50 696,30 502,60 3.065,00 3.306,50 3.296,00

VENITURI PROPRII 3 49.90 3.046,15 922,50 1.004,25 664,05 455,35 2.268,00 2.738,50 2.735,00

I. VENITURI CURENTE 4 00.02 2.991,15 858,75 933,50 696,30 502,60 3.065,00 3.306,50 3.296,00

A. VENITURI FISCALE 5 00.03 3.329,15 883,85 1.136,25 779,05 530,00 2.807,00 3.028,00 2.985,00

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 6 00.04 1.622,00 414,00 404,00 404,00 400,00 905,00 936,00 986,00

A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA
PERSOANE FIZICE

7 00.06 1.622,00 414,00 404,00 404,00 400,00 905,00 936,00 986,00

Impozit pe venit 8 03.02 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 12,00 12,00 15,00

Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul
personal

9 03.02.18 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 12,00 12,00 15,00

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 10 04.02 1.612,00 404,00 404,00 404,00 400,00 893,00 924,00 971,00

Cote defalcate din impozitul pe venit 11 04.02.01 398,00 100,00 100,00 100,00 98,00 0,00 0,00 0,00

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea
bugetelor locale 

12 04.02.04 884,00 221,00 221,00 221,00 221,00 893,00 924,00 971,00

Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean 13 04.02.05 330,00 83,00 83,00 83,00 81,00 0,00 0,00 0,00

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 14 00.09 642,00 41,75 600,25 0,00 0,00 699,00 736,00 778,00

Impozite si taxe pe proprietate 15 07.02 642,00 41,75 600,25 0,00 0,00 699,00 736,00 778,00

Impozit pe cladiri 16 07.02.01 134,00 0,00 134,00 0,00 0,00 143,00 158,00 173,00

Impozit pe cladiri - PF 17 07.02.01.01 61,00 0,00 61,00 0,00 0,00 65,00 72,00 80,00

Impozit pe cladiri - PJ 18 07.02.01.02 73,00 0,00 73,00 0,00 0,00 78,00 86,00 93,00

Impozit pe terenuri 19 07.02.02 495,00 28,75 466,25 0,00 0,00 541,00 559,00 585,00
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Impozit pe terenuri - PF 20 07.02.02.01 41,00 15,75 25,25 0,00 0,00 45,00 49,00 55,00

Impozit pe terenuri - PJ 21 07.02.02.02 13,00 13,00 0,00 0,00 0,00 16,00 18,00 22,00

Impozit pe terenurile extravilane 22 07.02.02.03 441,00 0,00 441,00 0,00 0,00 480,00 492,00 508,00

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de
timbru -= La bugetul de stat = restante anii anteriori =

23 07.02.03 13,00 13,00 0,00 0,00 0,00 15,00 19,00 20,00

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 24 00.10 729,00 352,00 132,00 115,00 130,00 1.029,00 818,00 831,00

Sume defalcate din TVA 25 11.02 506,00 129,00 132,00 115,00 130,00 797,00 568,00 561,00

  Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finantarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor  si
Municipiului Bucuresti

26 11.02.02 188,00 52,00 47,00 41,00 48,00 261,00 264,00 266,00

Sume defalcate din TVA pt drumuri 27 11.02.05 100,00 14,00 29,00 26,00 31,00 0,00 0,00 0,00

Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale 28 11.02.06 218,00 63,00 56,00 48,00 51,00 536,00 304,00 295,00

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe
desfasurarea de activitati

29 16.02 223,00 223,00 0,00 0,00 0,00 232,00 250,00 270,00

Taxa asupra mijloacelor de transport 30 16.02.02 123,00 123,00 0,00 0,00 0,00 132,00 150,00 170,00

Taxa asupra mijloacelor de transport - PF 31 16.02.02.01 105,00 105,00 0,00 0,00 0,00 110,00 121,00 134,00

Taxa asupra mijloacelor de transport - PJ 32 16.02.02.02 18,00 18,00 0,00 0,00 0,00 22,00 29,00 36,00

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 33 16.02.03 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 34 00.11 336,15 76,10 0,00 260,05 0,00 174,00 538,00 390,00

Alte impozite si taxe fiscale 35 18.02 336,15 76,10 0,00 260,05 0,00 174,00 538,00 390,00

Alte impozite si taxe 36 18.02.50 336,15 76,10 0,00 260,05 0,00 174,00 538,00 390,00

C. VENITURI NEFISCALE 37 00.12 -338,00 -25,10 -202,75 -82,75 -27,40 258,00 278,50 311,00

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 38 00.13 43,00 43,00 0,00 0,00 0,00 50,00 55,00 60,00

Venituri din proprietate 39 30.02 43,00 43,00 0,00 0,00 0,00 50,00 55,00 60,00

Venituri din concesiuni si inchirieri 40 30.02.05 43,00 43,00 0,00 0,00 0,00 50,00 55,00 60,00

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 41 30.02.05.30 43,00 43,00 0,00 0,00 0,00 50,00 55,00 60,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 42 00.14 -381,00 -68,10 -202,75 -82,75 -27,40 208,00 223,50 251,00

Venituri din prestari de servicii si alte activitati 43 33.02 70,00 70,00 0,00 0,00 0,00 85,00 96,00 103,00

Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 44 33.02.50 70,00 70,00 0,00 0,00 0,00 85,00 96,00 103,00

Venituri din taxe administrative, eliberari de permise 45 34.02 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 25,00 27,00 32,00

Taxe extrajudiciare de timbru 46 34.02.02 20,00 20,00 0,00 0,00 0,00 25,00 27,00 32,00

Amenzi, penalitati si confiscari 47 35.02 88,00 32,65 0,00 0,00 55,35 95,00 97,00 112,00

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate conform dispozitiilor legale 48 35.02.01 74,00 18,65 0,00 0,00 55,35 75,00 77,00 92,00
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Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte institutii de specialitate 49 35.02.01.02 74,00 18,65 0,00 0,00 55,35 75,00 77,00 92,00

Alte amenzi, penalitati si confiscari 50 35.02.50 14,00 14,00 0,00 0,00 0,00 20,00 20,00 20,00

Diverse venituri 51 36.02 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 3,00 3,50 4,00

Alte venituri 52 36.02.50 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 3,00 3,50 4,00

Transferuri voluntare, altele decat subventiile 53 37.02 -561,00 -192,75 -202,75 -82,75 -82,75 0,00 0,00 0,00

Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a
bugetului local (cu semnul minus)

54 37.02.03 -561,00 -192,75 -202,75 -82,75 -82,75 0,00 0,00 0,00

TOTAL CHELTUIELI 55 2.991,15 149,77 858,75 933,50 696,30 502,60 3.065,00 3.306,50 3.296,00

CHELTUIELI CURENTE 56 01 2.901,15 149,77 836,25 911,00 673,80 480,10 2.975,00 3.216,50 3.206,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 57 10 945,00 0,00 239,40 254,00 228,80 222,80 992,00 1.140,00 1.169,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 58 20 1.560,15 149,77 493,35 540,25 341,25 185,30 1.613,00 1.690,50 1.634,00

TITLUL III DOBANZI 59 30 71,00 0,00 14,75 18,75 18,75 18,75 72,00 72,00 72,00

Dobanzi aferente datoriei publice interne 60 30.01 71,00 0,00 14,75 18,75 18,75 18,75 x x x

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 61 51 82,00 0,00 30,00 15,00 15,00 22,00 30,00 30,00 30,00

Transferuri curente 62 51.01 82,00 0,00 30,00 15,00 15,00 22,00 x x x

Transferuri catre institutii publice 63 51.01.01 82,00 0,00 30,00 15,00 15,00 22,00 x x x

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 64 57 231,00 0,00 58,75 71,00 70,00 31,25 256,00 269,00 281,00

Asigurari sociale 65 57.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x

Ajutoare sociale 66 57.02 231,00 0,00 58,75 71,00 70,00 31,25 x x x

Ajutoare sociale in numerar 67 57.02.01 231,00 0,00 58,75 71,00 70,00 31,25 x x x

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 68 59 12,00 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00 12,00 15,00 20,00

Burse 69 59.01 12,00 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00 x x x

TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 70 81 90,00 0,00 22,50 22,50 22,50 22,50 90,00 90,00 90,00

Rambursari de credite externe 71 81.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x

Rambursari de credite interne 72 81.02 90,00 0,00 22,50 22,50 22,50 22,50 x x x

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 73 50.02 1.324,45 0,00 357,75 369,15 311,25 286,30 1.397,00 1.558,00 1.593,00

Autoritati publice si actiuni externe 74 51.02 1.253,45 0,00 343,00 350,40 292,50 267,55 1.325,00 1.486,00 1.521,00

CHELTUIELI CURENTE 75 01 1.163,45 0,00 320,50 327,90 270,00 245,05 1.235,00 1.396,00 1.431,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 76 10 917,90 0,00 228,50 248,40 223,50 217,50 965,00 1.108,00 1.129,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 77 20 245,55 0,00 92,00 79,50 46,50 27,55 270,00 288,00 302,00

TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 78 81 90,00 0,00 22,50 22,50 22,50 22,50 90,00 90,00 90,00

Rambursari de credite externe 79 81.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x
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Rambursari de credite interne 80 81.02 90,00 0,00 22,50 22,50 22,50 22,50 x x x

Din total capitol

Autoritati executive si legislative 81 51.02.01 1.253,45 0,00 343,00 350,40 292,50 267,55 1.325,00 1.486,00 1.521,00

Autoritati executive 82 51.02.01.03 1.253,45 0,00 343,00 350,40 292,50 267,55 1.325,00 1.486,00 1.521,00

Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 83 55.02 71,00 0,00 14,75 18,75 18,75 18,75 72,00 72,00 72,00

CHELTUIELI CURENTE 84 01 71,00 0,00 14,75 18,75 18,75 18,75 72,00 72,00 72,00

TITLUL III DOBANZI 85 30 71,00 0,00 14,75 18,75 18,75 18,75 72,00 72,00 72,00

Dobanzi aferente datoriei publice interne 86 30.01 71,00 0,00 14,75 18,75 18,75 18,75 x x x

Din total capitol

Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 87 55.02.00 71,00 0,00 14,75 18,75 18,75 18,75 72,00 72,00 72,00

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 88 59.02 12,00 0,00 4,00 3,00 2,50 2,50 15,00 20,00 27,00

Ordine publica si siguranta nationala 89 61.02 12,00 0,00 4,00 3,00 2,50 2,50 15,00 20,00 27,00

CHELTUIELI CURENTE 90 01 12,00 0,00 4,00 3,00 2,50 2,50 15,00 20,00 27,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 91 20 12,00 0,00 4,00 3,00 2,50 2,50 15,00 20,00 27,00

Din total capitol

Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) 92 61.02.05 12,00 0,00 4,00 3,00 2,50 2,50 15,00 20,00 27,00

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 93 64.02 771,70 0,00 228,75 241,10 190,30 111,55 823,00 879,70 953,00

Invatamant 94 65.02 131,00 0,00 34,00 42,00 25,00 30,00 94,00 100,70 109,00

CHELTUIELI CURENTE 95 01 131,00 0,00 34,00 42,00 25,00 30,00 94,00 100,70 109,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 96 20 117,00 0,00 33,00 29,00 25,00 30,00 80,00 83,70 87,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 97 57 2,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 2,00 2,00 2,00

Asigurari sociale 98 57.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x

Ajutoare sociale 99 57.02 2,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 x x x

Ajutoare sociale in numerar 100 57.02.01 2,00 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 x x x

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 101 59 12,00 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00 12,00 15,00 20,00

Burse 102 59.01 12,00 0,00 0,00 12,00 0,00 0,00 x x x

Din total capitol

Invatamant prescolar si primar 103 65.02.03 41,20 0,00 8,70 12,50 7,00 13,00 8,00 8,70 10,00

Invatamant prescolar 104 65.02.03.01 5,30 0,00 0,00 0,50 0,40 4,40 6,00 6,70 8,00

Invatamant primar 105 65.02.03.02 35,90 0,00 8,70 12,00 6,60 8,60 2,00 2,00 2,00

Invatamant secundar 106 65.02.04 89,80 0,00 25,30 29,50 18,00 17,00 86,00 92,00 99,00

Invatamant secundar inferior 107 65.02.04.01 89,80 0,00 25,30 29,50 18,00 17,00 86,00 92,00 99,00
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Alte cheltuieli in domeniul invatamantului 108 65.02.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cultura, recreere si religie 109 67.02 404,20 0,00 134,00 124,60 95,30 50,30 465,00 502,00 555,00

CHELTUIELI CURENTE 110 01 404,20 0,00 134,00 124,60 95,30 50,30 465,00 502,00 555,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 111 10 27,10 0,00 10,90 5,60 5,30 5,30 27,00 32,00 40,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 112 20 377,10 0,00 123,10 119,00 90,00 45,00 438,00 470,00 515,00

Din total capitol

Servicii culturale 113 67.02.03 99,20 0,00 54,00 34,60 5,30 5,30 105,00 122,00 140,00

Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale 114 67.02.03.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Camine culturale 115 67.02.03.07 99,20 0,00 54,00 34,60 5,30 5,30 105,00 122,00 140,00

Servicii recreative si sportive 116 67.02.05 305,00 0,00 80,00 90,00 90,00 45,00 360,00 380,00 415,00

Sport 117 67.02.05.01 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 15,00

Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 118 67.02.05.03 300,00 0,00 75,00 90,00 90,00 45,00 350,00 370,00 400,00

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 119 67.02.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Asigurari si asistenta sociala 120 68.02 236,50 0,00 60,75 74,50 70,00 31,25 264,00 277,00 289,00

CHELTUIELI CURENTE 121 01 236,50 0,00 60,75 74,50 70,00 31,25 264,00 277,00 289,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 122 20 7,50 0,00 3,00 4,50 0,00 0,00 10,00 10,00 10,00

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 123 57 229,00 0,00 57,75 70,00 70,00 31,25 254,00 267,00 279,00

Asigurari sociale 124 57.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 x x x

Ajutoare sociale 125 57.02 229,00 0,00 57,75 70,00 70,00 31,25 x x x

Ajutoare sociale in numerar 126 57.02.01 229,00 0,00 57,75 70,00 70,00 31,25 x x x

Din total capitol

Asistenta acordata persoanelor in varsta 127 68.02.04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 128 68.02.05 225,00 0,00 55,75 70,00 70,00 29,25 250,00 263,00 275,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate 129 68.02.05.02 225,00 0,00 55,75 70,00 70,00 29,25 250,00 263,00 275,00

Asistenta sociala pentru familie si copii 130 68.02.06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ajutoare pentru locuinte 131 68.02.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Prevenirea excluderii sociale 132 68.02.15 11,50 0,00 5,00 4,50 0,00 2,00 14,00 14,00 14,00

Ajutor social 133 68.02.15.01 11,50 0,00 5,00 4,50 0,00 2,00 14,00 14,00 14,00

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 134 69.02 813,00 149,77 250,75 302,75 174,75 84,75 830,00 848,80 723,00

Locuinte, servicii si dezvoltare publica 135 70.02 658,00 149,77 212,00 264,00 136,00 46,00 660,00 658,80 523,00

CHELTUIELI CURENTE 136 01 658,00 149,77 212,00 264,00 136,00 46,00 660,00 658,80 523,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 137 20 576,00 149,77 182,00 249,00 121,00 24,00 630,00 628,80 493,00
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TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 138 51 82,00 0,00 30,00 15,00 15,00 22,00 30,00 30,00 30,00

Transferuri curente 139 51.01 82,00 0,00 30,00 15,00 15,00 22,00 x x x

Transferuri catre institutii publice 140 51.01.01 82,00 0,00 30,00 15,00 15,00 22,00 x x x

Din total capitol

Locuinte 141 70.02.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dezvoltarea sistemului de locuinte 142 70.02.03.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 143 70.02.05 216,00 0,00 29,00 89,00 79,00 19,00 220,00 245,00 270,00

Alimentare cu apa 144 70.02.05.01 216,00 0,00 29,00 89,00 79,00 19,00 220,00 245,00 270,00

Iluminat public si electrificari rurale 145 70.02.06 50,00 0,00 30,00 20,00 0,00 0,00 60,00 75,00 90,00

Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale 146 70.02.50 392,00 149,77 153,00 155,00 57,00 27,00 380,00 338,80 163,00

Protectia mediului 147 74.02 155,00 0,00 38,75 38,75 38,75 38,75 170,00 190,00 200,00

CHELTUIELI CURENTE 148 01 155,00 0,00 38,75 38,75 38,75 38,75 170,00 190,00 200,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 149 20 155,00 0,00 38,75 38,75 38,75 38,75 170,00 190,00 200,00

Din total capitol

Reducerea si controlul poluarii 150 74.02.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Protectia biosferei si a mediului natural 151 74.02.04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Salubritate si gestiunea deseurilor 152 74.02.05 155,00 0,00 38,75 38,75 38,75 38,75 170,00 190,00 200,00

Salubritate 153 74.02.05.01 155,00 0,00 38,75 38,75 38,75 38,75 170,00 190,00 200,00

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 154 74.02.05.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Canalizarea si tratarea apelor reziduale 155 74.02.06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alte servicii in domeniul protectiei mediului 156 74.02.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 157 79.02 70,00 0,00 17,50 17,50 17,50 17,50 0,00 0,00 0,00

Transporturi 158 84.02 70,00 0,00 17,50 17,50 17,50 17,50 0,00 0,00 0,00

CHELTUIELI CURENTE 159 01 70,00 0,00 17,50 17,50 17,50 17,50 0,00 0,00 0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 160 20 70,00 0,00 17,50 17,50 17,50 17,50 0,00 0,00 0,00

Din total capitol

Transport rutier 161 84.02.03 70,00 0,00 17,50 17,50 17,50 17,50 0,00 0,00 0,00

Drumuri si poduri 162 84.02.03.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strazi 163 84.02.03.03 70,00 0,00 17,50 17,50 17,50 17,50 0,00 0,00 0,00

Alte cheltuieli in domeniul transporturilor 164 84.02.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 165 96.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

REZERVE 166 97.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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EXCEDENT 167 98.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DEFICIT 168 99.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SECTIUNEA DEZVOLTARE

SECTIUNEA DEZVOLTARE 1 1.569,50 1.201,25 202,75 82,75 82,75 0,00 0,00 0,00

TOTAL VENITURI 2 00.01 1.569,50 1.201,25 202,75 82,75 82,75 0,00 0,00 0,00

VENITURI PROPRII 3 49.90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

I. VENITURI CURENTE 4 00.02 561,00 192,75 202,75 82,75 82,75 0,00 0,00 0,00

C. VENITURI NEFISCALE 5 00.12 561,00 192,75 202,75 82,75 82,75 0,00 0,00 0,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 6 00.14 561,00 192,75 202,75 82,75 82,75 0,00 0,00 0,00

Transferuri voluntare, altele decat subventiile 7 37.02 561,00 192,75 202,75 82,75 82,75 0,00 0,00 0,00

Varsaminte din sectiunea de functionare 8 37.02.04 561,00 192,75 202,75 82,75 82,75 0,00 0,00 0,00

IV. SUBVENTII 9 00.17 1.008,50 1.008,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 10 00.18 1.008,50 1.008,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Subventii de la bugetul de stat 11 42.02 1.008,50 1.008,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

B. Curente 12 1.008,50 1.008,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Finantarea Programui National de Dezvoltare Locala 13 42.02.65 1.008,50 1.008,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL CHELTUIELI 14 1.569,50 0,00 1.201,25 202,75 82,75 82,75 0,00 0,00 0,00

CHELTUIELI CURENTE 15 01 20,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente
cadrului financiar 2014-2020

16 58 20,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL 17 70 1.549,50 0,00 1.181,25 202,75 82,75 82,75 0,00 0,00 0,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 18 71 1.549,50 0,00 1.181,25 202,75 82,75 82,75 0,00 0,00 0,00

Active fixe 19 71.01 1.549,50 0,00 1.181,25 202,75 82,75 82,75 x x x

Masini, echipamente si mijloace de transport 20 71.01.02 91,00 0,00 22,75 22,75 22,75 22,75 x x x

Alte active fixe 21 71.01.30 1.458,50 0,00 1.158,50 180,00 60,00 60,00 x x x

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 22 50.02 190,00 0,00 90,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Autoritati publice si actiuni externe 23 51.02 190,00 0,00 90,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CHELTUIELI CURENTE 24 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL 25 70 190,00 0,00 90,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 26 71 190,00 0,00 90,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Active fixe 27 71.01 190,00 0,00 90,00 100,00 0,00 0,00 x x x

Alte active fixe 28 71.01.30 190,00 0,00 90,00 100,00 0,00 0,00 x x x

Din total capitol

Autoritati executive si legislative 29 51.02.01 190,00 0,00 90,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Autoritati executive 30 51.02.01.03 190,00 0,00 90,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 31 64.02 260,00 0,00 80,00 60,00 60,00 60,00 0,00 0,00 0,00

Cultura, recreere si religie 32 67.02 260,00 0,00 80,00 60,00 60,00 60,00 0,00 0,00 0,00

CHELTUIELI CURENTE 33 01 20,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TITLUL X Proiecte cu finantare din fonduri externe nerambursabile aferente
cadrului financiar 2014-2020

34 58 20,00 0,00 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL 35 70 240,00 0,00 60,00 60,00 60,00 60,00 0,00 0,00 0,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 36 71 240,00 0,00 60,00 60,00 60,00 60,00 0,00 0,00 0,00

Active fixe 37 71.01 240,00 0,00 60,00 60,00 60,00 60,00 x x x

Alte active fixe 38 71.01.30 240,00 0,00 60,00 60,00 60,00 60,00 x x x

Din total capitol

Servicii culturale 39 67.02.03 220,00 0,00 70,00 50,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00

Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale 40 67.02.03.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Camine culturale 41 67.02.03.07 220,00 0,00 70,00 50,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00

Servicii recreative si sportive 42 67.02.05 40,00 0,00 10,00 10,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00

Sport 43 67.02.05.01 40,00 0,00 10,00 10,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00

Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 44 67.02.05.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 45 67.02.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 46 69.02 111,00 0,00 22,75 42,75 22,75 22,75 0,00 0,00 0,00

Locuinte, servicii si dezvoltare publica 47 70.02 111,00 0,00 22,75 42,75 22,75 22,75 0,00 0,00 0,00

CHELTUIELI CURENTE 48 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL 49 70 111,00 0,00 22,75 42,75 22,75 22,75 0,00 0,00 0,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 50 71 111,00 0,00 22,75 42,75 22,75 22,75 0,00 0,00 0,00

Active fixe 51 71.01 111,00 0,00 22,75 42,75 22,75 22,75 x x x

Masini, echipamente si mijloace de transport 52 71.01.02 91,00 0,00 22,75 22,75 22,75 22,75 x x x

Alte active fixe 53 71.01.30 20,00 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 x x x

Din total capitol

Locuinte 54 70.02.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dezvoltarea sistemului de locuinte 55 70.02.03.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 56 70.02.05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alimentare cu apa 57 70.02.05.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Iluminat public si electrificari rurale 58 70.02.06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale 59 70.02.50 111,00 0,00 22,75 42,75 22,75 22,75 0,00 0,00 0,00

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 60 79.02 1.008,50 0,00 1.008,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transporturi 61 84.02 1.008,50 0,00 1.008,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CHELTUIELI CURENTE 62 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL 63 70 1.008,50 0,00 1.008,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 64 71 1.008,50 0,00 1.008,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Active fixe 65 71.01 1.008,50 0,00 1.008,50 0,00 0,00 0,00 x x x

Alte active fixe 66 71.01.30 1.008,50 0,00 1.008,50 0,00 0,00 0,00 x x x

Din total capitol

Transport rutier 67 84.02.03 1.008,50 0,00 1.008,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Drumuri si poduri 68 84.02.03.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strazi 69 84.02.03.03 1.008,50 0,00 1.008,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alte cheltuieli in domeniul transporturilor 70 84.02.50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 71 96.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

REZERVE 72 97.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EXCEDENT 73 98.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DEFICIT 74 99.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

                          

                                                   BOHANCANU IOAN

                     

                                                        SOFRAN NICOLAE
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SECTIUNEA DE FUNCTIONARE +
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

TOTAL VENITURI 1 00.01 10,00 0,00 0,00 5,00 5,00 12,00 12,00 15,00

I. VENITURI CURENTE 2 00.02 10,00 0,00 0,00 5,00 5,00 12,00 12,00 15,00

C. VENITURI NEFISCALE 3 00.07 10,00 0,00 0,00 5,00 5,00 12,00 12,00 15,00

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 4 00.08 10,00 0,00 0,00 5,00 5,00 12,00 12,00 15,00

Venituri din proprietate 5 30.10 10,00 0,00 0,00 5,00 5,00 12,00 12,00 15,00

Venituri din concesiuni si inchirieri 6 30.10.05 10,00 0,00 0,00 5,00 5,00 12,00 12,00 15,00

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de
catre institutiile publice

7 30.10.05.30 10,00 0,00 0,00 5,00 5,00 12,00 12,00 15,00

TOTAL CHELTUIELI 8 10,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 12,00 12,00 15,00

CHELTUIELI CURENTE 9 01 10,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 12,00 12,00 15,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 10 20 10,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 12,00 12,00 15,00

CHELTUIELI DE CAPITAL 11 70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Partea a III-a CHELTUIELI
SOCIAL-CULTURALE

12 64.10 10,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 12,00 12,00 15,00

Invatamant 13 65.10 10,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 12,00 12,00 15,00

CHELTUIELI CURENTE 14 01 10,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 12,00 12,00 15,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 15 20 10,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 12,00 12,00 15,00

CHELTUIELI DE CAPITAL 16 70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Din total capitol

Invatamant prescolar si primar 17 65.10.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Invatamant prescolar 18 65.10.03.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Invatamant primar 19 65.10.03.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Invatamant secundar 20 65.10.04 10,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 12,00 12,00 15,00

Invatamant secundar inferior 21 65.10.04.01 10,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 12,00 12,00 15,00

Partea a VII-a REZERVE,
EXCEDENT/DEFICIT

22 96.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

REZERVE 23 97.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EXCEDENT 24 98.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DEFICIT 25 99.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SECTIUNEA FUNCTIONARE

SECTIUNEA FUNCTIONARE 1 10,00 0,00 0,00 5,00 5,00 12,00 12,00 15,00

TOTAL VENITURI 2 00.01 10,00 0,00 0,00 5,00 5,00 12,00 12,00 15,00

I. VENITURI CURENTE 3 00.02 10,00 0,00 0,00 5,00 5,00 12,00 12,00 15,00

C. VENITURI NEFISCALE 4 00.07 10,00 0,00 0,00 5,00 5,00 12,00 12,00 15,00

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 5 00.08 10,00 0,00 0,00 5,00 5,00 12,00 12,00 15,00

Venituri din proprietate 6 30.10 10,00 0,00 0,00 5,00 5,00 12,00 12,00 15,00

Venituri din concesiuni si inchirieri 7 30.10.05 10,00 0,00 0,00 5,00 5,00 12,00 12,00 15,00

Alte venituri din concesiuni si inchirieri de
catre institutiile publice

8 30.10.05.30 10,00 0,00 0,00 5,00 5,00 12,00 12,00 15,00

TOTAL CHELTUIELI 9 10,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 12,00 12,00 15,00

CHELTUIELI CURENTE 10 01 10,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 12,00 12,00 15,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 11 20 10,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 12,00 12,00 15,00

Partea a III-a CHELTUIELI
SOCIAL-CULTURALE

12 64.10 10,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 12,00 12,00 15,00

Invatamant 13 65.10 10,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 12,00 12,00 15,00

CHELTUIELI CURENTE 14 01 10,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 12,00 12,00 15,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 15 20 10,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 12,00 12,00 15,00

Din total capitol
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Invatamant prescolar si primar 16 65.10.03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Invatamant prescolar 17 65.10.03.01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Invatamant primar 18 65.10.03.02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Invatamant secundar 19 65.10.04 10,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 12,00 12,00 15,00

Invatamant secundar inferior 20 65.10.04.01 10,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 12,00 12,00 15,00

Partea a VII-a REZERVE,
EXCEDENT/DEFICIT

21 96.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

REZERVE 22 97.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EXCEDENT 23 98.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DEFICIT 24 99.10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SECTIUNEA DEZVOLTARE

TOTAL CHELTUIELI 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CHELTUIELI CURENTE 2 01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL 3 70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Partea a VII-a REZERVE,
EXCEDENT/DEFICIT

4 96. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

REZERVE 5 97. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

EXCEDENT 6 98. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DEFICIT 7 99. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

                          

                                                   BOHANCANU IOAN

                     

                                                        SOFRAN NICOLAE
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Anexa nr. 3 la Hotărârea Consiliului local 

ORGANIGRAMA PRIMARIEI COMUNA BEBA VECHE  

  

VICEPRIMAR

Compartimentul

SITUATII DE URGENȚĂ

Sef serviciu 1

Sofer 1

Compartimentul

TEHNIC

Muncitori 1

Guard 1

PRIMAR

Consilier al primarului    1

Compartimentul

CONTABILITATE, VENITURI SI 
URMARIRE, INCASARE TAXE 

SI IMPOZITE

Inspector 1

Referent 3

Compartimentul

CULTURAL

Referent (1/2 n) 

Guard (1/2 n)

Compartimentul

ACHIZITII PUBLICE

Consilier          1

COLABORARE

URBANISM

AUDIT FINANCIAR

SECRETAR 
GENERAL UAT

Compartimentul

AGRICOL, EVIDENTA 
EXPLOATATII AGRICOLE

Referent 1

Compartimentul

ALOCATII SI SERVICII 
SOCIALE

Referent specialitate   1

Compartimentul 

ADMINISTRATIV

Referent 1



STAT DE FUNCȚIUNI PE ANUL 2020 

 
NR. 

CRT 

DENUMIREA 

FUNCŢIEI 

NUMELE ŞI PRENUMELE 

TITULARULUI POSTULUI 

NIVEL STUDII TOTAL 

FUNCŢII DE DEMNITATE PUBLICA 2 

1 PRIMAR BOHANCANU IOAN SUPERIOARE 

2 VICEPRIMAR BICAN AURELIAN MEDII 

FUNCTII DE CONDUCERE 1 

3 SECRETAR GENERAL GIUROESCU SORIN SUPERIOARE 

Aparat de specialitate al Primarului 14 

CONSILIER AL PRIMARULUI 1 

4 INSPECTOR IA vacant  

COMPARTIMENTUL CONTABILITATE, VENITURI SI URMARIRE, INCASARE TAXE SI 

IMPOZITE 

4 

5 INSPECTOR DORLACZI BEATRIX SUPERIOARE 

6 REFERENT SOFRAN NICOLAE MEDII 

7 REFERENT LASKA DEZIDERIU MEDII 

8 REFERENT vacant MEDII 

COMPARTIMENTUL AGRICOL, EVIDENTA EXPLOATATII AGRICOLE 1 

9 REFERENT PIRLAGEANU ANDREEA MEDII 

Serviciul ALOCATII SI SERVICII SOCIALE 1 

10 REFERENT SPECIALITATE SFETCU VERONICA SSD 

COMPARTIMENTUL ADMINISTRATIV 1 

11 REFERENT FLORI CORINA MEDII 

COMPARTIMENTUL SITUATII DE URGENȚĂ 2 

12 Sef serviciu TERLAI DAN MEDII 

13 SOFER LAZAR IOAN MEDII 

COMPARTIMENTUL TEHNIC 2 

14 MUNCITOR CALIFICAT PIRLAGEANU GHEORGHE SC PROF  

15 GUARD LASKA PARASCHIVA MEDII  

COMPARTIMENTUL ACHIZITII PUBLICE 

16 Consilier  vacant   

COMPARTIMENTUL CULTURAL  

17/1 REFERENT 1/2N vacant  ½ N  

17/2 GUARD 1/2N IENA ELENA MEDII ½ N 

 

Total 17 posturi din care vacante 2 1/2 posturi. 



Judetul Timis UAT Comuna Beba Veche
Nr. 146/21.01.2020

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 Planului 
de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2020

Considerente legale:
Conform art. 6 alin. 2 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările 
ulterioare și art. 61 alin. 1 lit. a din Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune

Situatia in fapt:
Conform art. 6 alin. 2 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările 
ulterioare care prevede (7) Primarii au obligaţia să întocmească un plan de acţiuni sau de lucrări 
de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prevăzute la alin. (2), să ţină evidenţa 
efectuării acestor ore şi să asigure instructajul privind normele de  tehnică a securităţii muncii 
pentru toate persoanele care prestează acţiuni ori lucrări de interes local. Planul de acţiuni sau 
de lucrări de interes local se aprobă anual prin hotărâre a consiliului local. În funcţie de 
solicitările venite din partea instituţiilor partenere în organizarea şi evidenţa orelor de muncă, 
planul de acţiuni sau de lucrări de interes local poate fi reactualizat pe parcursul anului şi aprobat 
prin hotărâre a consiliului local.  (8) Primarul are obligaţia să afişeze planul de acţiuni sau de 
lucrări de interes local prevăzut la alin. (7), lista cuprinzând beneficiarii de ajutor social, precum 
şi persoanele care urmează să efectueze acţiuni sau lucrări de interes local.
De asemenea, art. 61 alin. 1 lit. a din Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune(1) 
Pentru îndeplinirea obligaţiei prevăzute la art. 59 alin. (1) de către persoanele apte de muncă 
beneficiare de ajutor de incluziune, primarii au următoarele obligaţii:  a) să întocmească anual un 
plan de acţiuni/lucrări de interes local, care se poate revizui semestrial;  b) să ţină evidenţa 
orelor de muncă efectuate, pentru activităţile şi lucrările de interes local, de către persoanele 
apte de muncă;  c) să asigure persoanelor prevăzute la lit. b) instructajul în domeniul securităţii 
şi sănătăţii la locul de muncă;  d) să afişeze lunar, la sediul propriu, planul de acţiuni/lucrări de 
interes local pe luna în curs, lista beneficiarilor de venit minim de incluziune, lista persoanelor 
care urmează să efectueze activităţi sau lucrări de interes local, precum şi situaţia 
activităţilor/lucrărilor efectuate în luna anterioară;

         Pentru aceste motive PROPUN

Se aprobă Planul de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2020 conform Anexei la prezenta 
hotărâre.
Se numește doamna Sfetcu Veronica, referent de specialitate, ca responsabil cu păstrarea 
evidenței efectuării orelor de muncă de către persoanele majore apte de muncă din familia 
beneficiară de ajutor social
Se deleagă firma Safety Labour SRL să asigure instructajul privind normele de tehnică a 
securității muncii pentru persoanele care prestează acțiuni ori lucrări de interes 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
          Secretar general



Judetul Timis UAT Comuna Beba Veche
Nr. 147/21.01.2020

                    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 Planului de acțiuni și lucrări de interes 
local pe anul 2020

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

Conform art. 6 alin. 2 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu 
modificările ulterioare și art. 61 alin. 1 lit. a din Legea nr. 196/2016 privind venitul minim 
de incluziune

          In vederea efectuarii unor lucrari de interes local in beneficiul locuitorilor comunei 
Beba Veche de catre persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social 
potrivit art. 6 din Legea nr. 416/2001  si art. 61 alin. 1 lit. a din Legea nr. 196/2016 
privind venitul minim de incluziune propunem aprobarea  listei de lucrări și acțiuni 
anexată.
Situatie beneficiari VMG social la această dată:
  9 familii
12 persoane beneficiare sunt în evidențele Primăriei cu ajutor social 
din care au obligația de a presta muncă în folosul comunității un numar de 4 membri 
respectiv:
-	Radu Cornelia Neli	    11 ore
-	Varga Ibolya             27 ore
-	Solyom Nicolae	        11 ore
-	Varga Piroska	  11       ore
Totalul orelor se ridică la 60 ore/lună, calculul fiind facut prin formula N*A/S
N= numarul de ore prestate de un angajat pe timp de o lună cu normă întreagă (166)
A= cuantumul ajutorului social (variabil)
S= salar minimul pe economie.(2230 lei)
Aceste persoane apte de muncă din familiile susmen ționate sunt obligate lunar sau la 
solicitatea primarului să participe la efectuarea lucrărilor propuse.
Lucrări de întreţinere a zonei adiacente Şcolilor, Grădiniţelor si Căminelor Culturale si 
Parcuri de pe raza satelor Beba Veche si Cherestur
                	Curăţarea trotuarelor (măturare manuală), îndepărtarea gunoaielor menajere.
	                Lunile ianuarie – decembrie
Întreţinerea în sezonul rece a trotuarelor comunale de pe raza localităţilor Beba Veche, 
Cherestur şi Pordeanu
      	           Îndepărtarea manuală a zăpezii 	
                 Lunile octombrie – martie

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

Compartiment  ALOCATII SI SERVICII SOCIALE



                    Comisia de specialitate a Consiliului local al comunei Beba Veche, in 
urma repartizarii documentatiei privind proiectul de hotarare atasat, privind 
aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2020 am analizat 
in sedinta acest proiect, constatand urmatoarele:
Temeiuri legale invocate si documente atasate:
-Referatul/Expunerea de motive întocmit de Secretar general  nr. 146/21.01.2020
-Raportul de specialitate întocmit de Compartiment  ALOCATII SI SERVICII SOCIALE 
nr. 147/21.01.2020
	
Constatand ca:

Președinte, BALI GABRIELA

Secretar,     FOLESCU MIRCEA – NICOLAE

Membrii:     FARCA LIDIA

Comisia de muncă şi protecţie socială, 
protecţie copii, tineret şi sport

                    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

          Conform art. 6 alin. 2 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu 
modificările ulterioare și art. 61 alin. 1 lit. a din Legea nr. 196/2016 privind venitul 
minim de incluziune



ROMÂNIA
JUDETUL TIMIS
COMUNA BEBA VECHE
CONSILIUL LOCAL

          În temeiul prevederilor art. art. 129 alin. 7) lit. s) 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. 146/21.01.2020  precum si Raportul de specialitate întocmit de   
Compartiment  ALOCATII SI SERVICII SOCIALE înregistrat sub nr. 147/21.01.2020
         În baza Avizului eliberat de Comisia de muncă şi protecţie socială, protecţie copii, 
tineret şi sport, președinte BALI GABRIELA;

privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 
2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 4/

          Conform art. 6 alin. 2 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu 
modificările ulterioare și art. 61 alin. 1 lit. a din Legea nr. 196/2016 privind venitul 
minim de incluziune

Articolul 1 - Se aprobă Planul de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2020 conform 
Anexei la prezenta hotărâre.

Articolul 2 - Se numește doamna Sfetcu Veronica, referent de specialitate, ca 
responsabil cu păstrarea evidenței efectuării orelor de muncă de către persoanele 
majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social

Articolul 3 - Se deleagă firma Safety Labour SRL să asigure instructajul privind normele 
de tehnică a securității muncii pentru persoanele care prestează acțiuni ori lucrări de 
interes 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 Beba Veche

Repartizat la: 
Comisia de muncă şi protecţie socială, protecţie copii, tineret şi sport, președinte BALI 
GABRIELA



ROMÂNIA
JUDETUL TIMIS

COMUNA BEBA VECHE
CONSILIUL LOCAL

          Consiliul local al comunei  Beba Veche, județul Timiș, întrunit în ședință ordinară 
în data de 28.02.2020
         Având în vedere Referatul/Expunerea de motive întocmit de Secretar general 
înregistrată sub nr. 146/21.01.2020  precum si Raportul de specialitate întocmit de  
Compartiment  ALOCATII SI SERVICII SOCIALE înregistrat sub nr. 147/21.01.2020
         În baza Avizului eliberat de Comisia de muncă şi protecţie socială, protecţie copii, 
tineret şi sport, președinte BALI GABRIELA

          În temeiul prevederilor art. art. 129 alin. 7) lit. s), 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 Planului de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 
2020

HOTĂRÂRE

          Conform art. 6 alin. 2 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat cu 
modificările ulterioare și art. 61 alin. 1 lit. a din Legea nr. 196/2016 privind venitul 
minim de incluziune

Articolul 1 - Se aprobă Planul de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2020 conform 
Anexei la prezenta hotărâre.

Articolul 2 - Se numește doamna Sfetcu Veronica, referent de specialitate, ca 
responsabil cu păstrarea evidenței efectuării orelor de muncă de către persoanele 
majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social

Articolul 3 - Se deleagă firma Safety Labour SRL să asigure instructajul privind normele 
de tehnică a securității muncii pentru persoanele care prestează acțiuni ori lucrări de 
interes 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/.

Președinte de ședință
BRUDER TIMEA-TEREZIA, 

                   Avizat spre legalitate,          
                   Sorin Giuroescu

                   Secretar General al comunei Beba Veche

Beba Veche la data de 28.02.2020
Nr.4

Adoptata cu 10 voturi Pentru  de la 10 consilieri prezenți.

Au absentat:CIOBANU LIVIU



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. 4/2020

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  

28.02.2020

29.02.2020

03.03.2020

03.03.2020

03.03.2020

2



Anexa la Hotararea Consiliului local Beba Veche nr. 4/28.02.2020 
 
 

PLAN DE ACŢIUNI ŞI LUCRĂRI DE INTERES LOCAL PE ANUL 2020 

întocmit în conformitate cu Legea nr.196/2016 si prevederile art.29, alin (l)şi (2) lit a) şi alin (3) din Legea nr.416/2001  

Nr. 

Crt. 

Obiectiv Acţiuni şi lucrări întreprinse Termen de 

realizare 

Resurse Responsabil 

1 Lucrări de întreţinere a zonei 

adiacente Şcolilor, 

Grădiniţelor si Căminelor 

Culturale si Parcuri de pe 

raza satelor Beba Veche si 

Cherestur 

Curăţarea trotuarelor (măturare manuală), 

îndepărtarea gunoaielor menajere. 

Lunile  

ianuarie – 

decembrie 

Beneficiarii Legii 

416/2001 si 196/2016 

Sfetcu Ionica Veronica 

2 Întreţinerea în sezonul rece a 

trotuarelor comunale de pe 

raza localităţilor Beba 

Veche, Cherestur şi 

Pordeanu 

Îndepărtarea manuală a zăpezii  Lunile  

octombrie – 

martie 

Beneficiarii Legii 

416/2001 si 196/2016 

Sfetcu Ionica Veronica 

 

Întocmit  

Referent de specialitate 

Sfetcu Ionica Veronica 

 



Judetul Timis UAT Comuna Beba Veche
Nr. 152/21.01.2020

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 propunerea aprobării 
Agendei culturale pe anul 2020

Considerente legale:
Văzând:- prevederile O.U.G. nr.118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea 
activităţilor aşezămintelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare; - prevederile O.G. 
nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor şi proiectelor culturale, 
cu modificările şi completările ulterioare, în special art.32; - prevederile art.1 alin.2 lit.a, art.19 
alin.1 lit.a, art.41 și ale art.68-69 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice, cu modificările 
şi completările ulterioare

Situatia in fapt:
În urma verificării bazei legale, respectiv:prevederile O.U.G. nr.118/2006 privind înfiinţarea, 
organizarea şi desfăşurarea activităţilor aşezămintelor culturale, cu modificările şi completările 
ulterioare;- -prevederile O.G. nr.51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a 
programelor şi proiectelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare, în special art.32; -
prevederile art.1 alin.2 lit.a, art.19 alin.1 lit.a, art.41 și ale art.68-69 din Legea nr.273/2006 
privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare
este necesară stabilirea unui program anual, al manifestăroilor culturale pentru care să fie 
impicat Consiliul local.

         Pentru aceste motive PROPUN

Se aprobă Agenda culturală cu principalele manifestări cultural-artistice, sportive, sociale şi 
educative care se desfăşoară în comuna Beba Veche în anul 2019, conform Anexei care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre.
Finanţarea cheltuielilor pentru organizarea şi desfăşurarea manifestărilor prevăzute la art.1. se 
face de la bugetul local, din sume prevăzute din venituri proprii şi sponsorizări atrase în acest 
scop.
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





Judetul Timis UAT Comuna Beba Veche
Nr. 153/21.01.2020

                    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 propunerea aprobării Agendei culturale pe anul 
2020

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

Văzând:- prevederile O.U.G. nr.118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea 
activităţilor aşezămintelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare; - prevederile 
O.G. nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor şi 
proiectelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare, în special art.32; -
prevederile art.1 alin.2 lit.a, art.19 alin.1 lit.a, art.41 și ale art.68-69 din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare

          Agenda culturală pentru anul 2020 cuprinde manifestări devenite deja tradiţionale 
în localitatea noastră. Cultura şi tradiţia locului este şi va rămâne unul dintre cele mai 
accesibile limbaje de comunicare. Redescoperirea şi valorificarea tradiţiilor noastre, 
conservarea şi promovarea culturii sunt principiile care au stat la baza întocmirii acestui 
raport. 
Prin organizarea de programe şi activităţi culturale la nivelul localităţii noastre în anul 
2019, dorim să desfăşurăm manifestări cultural artistice şi educative, pentru a oferi unui 
public cât mai larg liberul acces la manifestări culturale de calitate, care vor contribui la 
păstrarea tradiţiilor şi valorilor specifice. Toate aceste activităţi contribuie la gândirea şi 
completarea procesului de învăţare, la dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor copiilor, a 
tinerilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului liber.
Ziua Eroilor şi Ziua Naţională a României, sunt evenimente cu semnificaţii deosebite 
pentru poporul român, care trebuie marcate şi în localitatea noastră, ai căror locuitori îşi 
cinstesc eroii căzuţi pe câmpurile de luptă. În cadrul acestor evenimente au loc depuneri 
de coroane de flori la monumentul Eroilor, momente cultural-artistice organizate de 
Căminul cultural, şedinţe solemne cu invitaţi : veterani de război, personalităţi istorice, 
culturale, sociale etc.
Tradiţiile şi obiceiurile specifice zonei noastre sunt parte din cultura tradiţională 
românească şi, ca atare, organizarea de activităţi cultural-educative, printre care: Ziua 
Internaţională a Femeii, Mărţişorul, Ziua internaţională a Copiilor.
Sărbătorile de iarnă constituie oportunităţi de a promova o imagine a potenţialului 
cultural local şi zonal. 
Se organizează spectacole pe scena mare a Căminului cultural şi în centrul comunei.
Scopul organizării acestor activităţi şi manifestări cultural – educative cuprinse anexa la 
proiectul de hotărâre, este de a satisface nevoile culturale comunitare prin oferirea de 
produse şi servicii culturale diverse, de creştere a gradului de acces, de participare a 
cetăţenilor la viaţa culturală.
Agenda culturală pentru anul 2020 cuprinde manifestări devenite deja tradiţionale în 
localitatea noastră. Cultura şi tradiţia locului este şi va rămâne unul dintre cele mai 
accesibile limbaje de comunicare. Redescoperirea şi valorificarea tradiţiilor noastre, 
conservarea şi promovarea culturii sunt principiile care au stat la baza întocmirii acestui 
raport. 
Prin organizarea de programe şi activităţi culturale la nivelul localităţii noastre în anul 
2019, dorim să desfăşurăm manifestări cultural artistice şi educative, pentru a oferi unui 
public cât mai larg liberul acces la manifestări culturale de calitate, care vor contribui la 
păstrarea tradiţiilor şi valorilor specifice. Toate aceste activităţi contribuie la gândirea şi 



completarea procesului de învăţare, la dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor copiilor, a 
tinerilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului liber.
Ziua Eroilor şi Ziua Naţională a României, sunt evenimente cu semnificaţii deosebite 
pentru poporul român, care trebuie marcate şi în localitatea noastră, ai căror locuitori îşi 
cinstesc eroii căzuţi pe câmpurile de luptă. În cadrul acestor evenimente au loc depuneri 
de coroane de flori la monumentul Eroilor, momente cultural-artistice organizate de 
Căminul cultural, şedinţe solemne cu invitaţi : veterani de război, personalităţi istorice, 
culturale, sociale etc.
Tradiţiile şi obiceiurile specifice zonei noastre sunt parte din cultura tradiţională 
românească şi, ca atare, organizarea de activităţi cultural-educative, printre care: Ziua 
Internaţională a Femeii, Mărţişorul, Ziua internaţională a Copiilor.
Sărbătorile de iarnă constituie oportunităţi de a promova o imagine a potenţialului 
cultural local şi zonal. 
Se organizează spectacole pe scena mare a Căminului cultural şi în centrul comunei.
Scopul organizării acestor activităţi şi manifestări cultural – educative cuprinse anexa la 
proiectul de hotărâre, este de a satisface nevoile culturale comunitare prin oferirea de 
produse şi servicii culturale diverse, de creştere a gradului de acces, de participare a 
cetăţenilor la viaţa culturală.
Menţionez că finanţarea acestor activităţi se va realiza atât din bugetul local (venituri 
proprii) cât şi din sponsorizările pe care le vom atrage la buget în acest scop. Sumele 
alocate pentru fiecare eveniment, sunt estimate în raport cu necesităţile constatate în 
anii anteriori pentru manifestări similare. Sumele propuse pentru aceste organizarea 
acestor evenimente, vor fi majorate sau diminuate, cu acordul consiliului local, în funcţie 
de disponibilităţile şi prevederile bugetare pe anul 2020

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

Aparat de specialitate al primarului



                    Comisia de specialitate a Consiliului local al comunei Beba Veche, in 
urma repartizarii documentatiei privind proiectul de hotarare atasat, privind 
propunerea aprobării Agendei culturale pe anul 2020 am analizat in sedinta acest 
proiect, constatand urmatoarele:
Temeiuri legale invocate si documente atasate:
-Referatul/Expunerea de motive întocmit de Secretar general  nr. 152/21.01.2020
-Raportul de specialitate întocmit de Aparat de specialitate al primarului nr. 
153/21.01.2020
	
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

          Văzând:
- prevederile O.U.G. nr.118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea 
activităţilor aşezămintelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile O.G. nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a 
programelor şi proiectelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare, în special 
art.32;
- prevederile art.1 alin.2 lit.a, art.19 alin.1 lit.a, art.41 și ale art.68-69 din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare



ROMÂNIA
JUDETUL TIMIS
COMUNA BEBA VECHE
CONSILIUL LOCAL

          În temeiul prevederilor art.  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. 152/21.01.2020  precum si Raportul de specialitate întocmit de   
Aparat de specialitate al primarului înregistrat sub nr. 153/21.01.2020
         În baza Avizului eliberat de Comisia de activităţi social-culturale, culte, învățământ, 
sănătate şi familie, președinte COSA DORINA;

privind propunerea aprobării Agendei culturale pe anul 2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 5/

          Văzând:
- prevederile O.U.G. nr.118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea 
activităţilor aşezămintelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile O.G. nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a 
programelor şi proiectelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare, în special 
art.32;
- prevederile art.1 alin.2 lit.a, art.19 alin.1 lit.a, art.41 și ale art.68-69 din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare

Articolul 1 - Se aprobă Agenda culturală cu principalele manifestări cultural-artistice, 
sportive, sociale şi educative care se desfăşoară în comuna Beba Veche în anul 2019, 
conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Articolul 2 - Finanţarea cheltuielilor pentru organizarea şi desfăşurarea manifestărilor 
prevăzute la art.1. se face de la bugetul local, din sume prevăzute din venituri proprii şi 
sponsorizări atrase în acest scop.

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 Beba Veche

Repartizat la: 
Comisia de activităţi social-culturale, culte, învățământ, sănătate şi familie, președinte 
COSA DORINA



ROMÂNIA
JUDETUL TIMIS

COMUNA BEBA VECHE
CONSILIUL LOCAL

          Consiliul local al comunei  Beba Veche, județul Timiș, întrunit în ședință ordinară 
în data de 28.02.2020
         Având în vedere Referatul/Expunerea de motive întocmit de Secretar general 
înregistrată sub nr. 152/21.01.2020  precum si Raportul de specialitate întocmit de  
Aparat de specialitate al primarului înregistrat sub nr. 153/21.01.2020
         În baza Avizului eliberat de Comisia de activităţi social-culturale, culte, învățământ, 
sănătate şi familie, președinte COSA DORINA

          În temeiul prevederilor art. , 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 propunerea aprobării Agendei culturale pe anul 2020

HOTĂRÂRE

          Văzând:
- prevederile O.U.G. nr.118/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea 
activităţilor aşezămintelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile O.G. nr. 51/1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a 
programelor şi proiectelor culturale, cu modificările şi completările ulterioare, în special 
art.32;
- prevederile art.1 alin.2 lit.a, art.19 alin.1 lit.a, art.41 și ale art.68-69 din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare

Articolul 1 - Se aprobă Agenda culturală cu principalele manifestări cultural-artistice, 
sportive, sociale şi educative care se desfăşoară în comuna Beba Veche în anul 2020, 
conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Articolul 2 - Finanţarea cheltuielilor pentru organizarea şi desfăşurarea manifestărilor 
prevăzute la art.1. se face de la bugetul local, din sume prevăzute din venituri proprii şi 
sponsorizări atrase în acest scop.

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

Beba Veche la data de 28.02.2020
Nr.5



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. 5/2020

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  

28.02.2020

29.02.2020

03.03.2020

03.03.2020

03.03.2020

2

Adoptata cu 10 voturi Pentru  de la 10 consilieri prezenți.

Au absentat:CIOBANU LIVIU



Anexa la Hotararea Consiliului local nr. 5 din 28.02.2020

PRINCIPALELE MANIFESTĂRI CULTURAL-ARTISTICE, SPORTIVE, SOCIALE ŞI EDUCATIVE 
CARE SE DESFĂŞOARĂ ÎN COMUNA BEBA VECHE ÎN ANUL 2020 

 

Nr. 

crt. 

DENUMIREA ACTIVITĂŢII DATA Locul desfasurarii Tipul 

activitatii 

1 Balul Agricultorilor 16/02 Caminul Cultural Cherestur Social 

2 Tradiții și obiceiuri 

Pascale 

15/03 Caminul Cultural Cherestur Cultural 

3 Ziua Europei  3.05 Caminul Cultural Beba Veche Cultural 

4 Săptămâna Teatrală 4/05 Caminul Cultural Cherestur Cultural-

artistic 

5 Ziua Eroilor 29/05 Caminul Cultural Beba Veche Cultural 

6 Zilele Tineretului în cadrul 

euroregiunii DKMT 

30-31/05 Caminul Cultural Beba Veche Cultural 

Sportiv 

7 Ziua Copilului 1/06 Caminul Cultural Beba Veche Social 

8 Ziua judetului Timis 28/7 Caminul Cultural Beba Veche Social 

9 Ruga Tradițională 15/08 Caminul Cultural Beba Veche Social 

10 Ruga Tradițională 13/09 Caminul Cultural Cherestur Social 

11 Ziua Agricultorilor 4/10 Caminul Cultural Beba Veche Social 

12 Ruga Tradițională 18/10 Caminul Cultural Pordeanu Social 

13 Ziua Unirii 1/12 Caminul Cultural Cherestur Cultural 

14 Serbarea Pomului de 

Crăciun 

21/12 Caminul Cultural Beba Veche Social 



Judetul Timis UAT Comuna Beba Veche
Nr. 144/21.01.2020

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 rețelei 
școlare a unităților de invățământ preuniversitar de pe raza comunei Beba Veche pentru anul 
școlar 2020-2021

Considerente legale:
Cnform Anexei nr. 1 a adresei nr. 15610/2019 emisă de Inspectoratul Școlar Județean Timiș 
reprezentând Avizul Conform pentru unitățile de invățământ preuniversitar de pe raza comunei 
Beba Veche pentru anul școlar 2020-2021

Situatia in fapt:
In urma verificarii bazei legale susmentionate reiese necesitatea ca, in anul scolar 2020-2021 
reteaua scolara, care este aprobată conform Anexei nr. 1 a adresei nr. 15610/2019 emisă de 
Inspectoratul Școlar Județean Timiș sa functioneze in aceeasi formula ca si in anii precedenti, 
fara modificari.

         Pentru aceste motive PROPUN

Se aprobă rețeaua școlara la nivelul comunei Beba Veche pentru anul școlar 2020-2021 astfel:
1.Unitate cu personalitate juridica 
Școala Gimnazială comuna Beba Veche, cod SIIIR 3561106575, adresa: localitatea Beba 
Veche str. - , nr.373
2.Unități –structuri arondate:
Școala Primară Cherestur- sectia maghiară, cod SIIIR 3562106105, adresa: localitatea 
Cherestur str. - , nr. 211,
Grădinița cu Program Normal Beba Veche, cod SIIIR 3562106091, adresa: localitatea Beba 
Veche str. - , nr.299,
Grădinița cu Program Normal Cherestur, cod SIIIR 3562105642, 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

          Ioan Bohancanu
          Primar

          Intocmit
          Secretar general





Judetul Timis UAT Comuna Beba Veche
Nr. 145/21.01.2020

                    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 rețelei școlare a unităților de invățământ 
preuniversitar de pe raza comunei Beba Veche pentru anul școlar 2020-2021

         In baza adresei  de la Inspectoratul Școlar Județean Timiș inregistrate la Primaria 
comunei Beba Veche sub nr. 15610/16.12.2019,
In urma solicitarii adresate de Primar, Ioan Bohancanu, in calitate de initiator al 
proiectului de hotarare am constatat situatia existenta:

Cnform Anexei nr. 1 a adresei nr. 15610/2019 emisă de Inspectoratul Școlar Județean 
Timiș reprezentând Avizul Conform pentru unitățile de invățământ preuniversitar de pe 
raza comunei Beba Veche pentru anul școlar 2020-2021

          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.	.
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.

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

Secretar general



                    Comisia de specialitate a Consiliului local al comunei Beba Veche, in 
urma repartizarii documentatiei privind proiectul de hotarare atasat, privind 
aprobarea 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 Secretar general  nr. 144/21.01.2020
-Raportul de specialitate întocmit de Secretar general nr. 145/21.01.2020
	-Adresa 15610/16.12.2019 de la Inspectoratul Școlar Județean Timiș;
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

          Cnform Anexei nr. 1 a adresei nr. 15610/2019 emisă de Inspectoratul Școlar 
Județean Timiș reprezentând Avizul Conform pentru unitățile de invățământ 
preuniversitar de pe raza comunei Beba Veche pentru anul școlar 2020-2021



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 Secretar general 
înregistrată sub nr. 144/21.01.2020  precum si Raportul de specialitate întocmit de   
Secretar general înregistrat sub nr. 145/21.01.2020
         Văzând adresa nr. 15610/16.12.2019 emisă de Inspectoratul Școlar Județean 
Timiș;
         În baza Avizului eliberat de Comisia de activităţi social-culturale, culte, învățământ, 
sănătate şi familie, președinte COSA DORINA;

privind aprobarea rețelei școlare a unităților de invățământ preuniversitar 
de pe raza comunei Beba Veche pentru anul școlar 2020-2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 6/

          Cnform Anexei nr. 1 a adresei nr. 15610/2019 emisă de Inspectoratul Școlar 
Județean Timiș reprezentând Avizul Conform pentru unitățile de invățământ 
preuniversitar de pe raza comunei Beba Veche pentru anul școlar 2020-2021

Articolul 1 - Se aprobă rețeaua școlara la nivelul comunei Beba Veche pentru anul 
școlar 2020-2021 astfel:
1.Unitate cu personalitate juridica 
Școala Gimnazială comuna Beba Veche, cod SIIIR 3561106575, adresa: localitatea 
Beba Veche str. - , nr.373
2.Unități –structuri arondate:
Școala Primară Cherestur- sectia maghiară, cod SIIIR 3562106105, adresa: localitatea 
Cherestur str. - , nr. 211,
Grădinița cu Program Normal Beba Veche, cod SIIIR 3562106091, adresa: localitatea 
Beba Veche str. - , nr.299,
Grădinița cu Program Normal Cherestur, cod SIIIR 3562105642, 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



Initiator
Ioan Bohancanu, Primar, 

                   Avizat spre legalitate,          
                   Sorin Giuroescu

                   Secretar General al comunei Beba Veche

Repartizat la: 
Comisia de activităţi social-culturale, culte, învățământ, sănătate şi familie, președinte 
COSA DORINA



ROMÂNIA
JUDETUL TIMIS

COMUNA BEBA VECHE
CONSILIUL LOCAL

          Consiliul local al comunei  Beba Veche, județul Timiș, întrunit în ședință ordinară 
în data de 28.02.2020
         Având în vedere Referatul/Expunerea de motive întocmit de Secretar general 
înregistrată sub nr. 144/21.01.2020  precum si Raportul de specialitate întocmit de  
Secretar general înregistrat sub nr. 145/21.01.2020
         Văzând adresa nr. 15610/16.12.2019 emisă de Inspectoratul Școlar Județean 
Timiș;
         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 rețelei școlare a unităților de invățământ preuniversitar 
de pe raza comunei Beba Veche pentru anul școlar 2020-2021

HOTĂRÂRE

          Cnform Anexei nr. 1 a adresei nr. 15610/2019 emisă de Inspectoratul Școlar 
Județean Timiș reprezentând Avizul Conform pentru unitățile de invățământ 
preuniversitar de pe raza comunei Beba Veche pentru anul școlar 2020-2021

Articolul 1 - Se aprobă rețeaua școlara la nivelul comunei Beba Veche pentru anul 
școlar 2020-2021 astfel:
1.Unitate cu personalitate juridica 
Școala Gimnazială comuna Beba Veche, cod SIIIR 3561106575, adresa: localitatea 
Beba Veche str. - , nr.373
2.Unități –structuri arondate:
Școala Primară Cherestur- sectia maghiară, cod SIIIR 3562106105, adresa: localitatea 
Cherestur str. - , nr. 211,
Grădinița cu Program Normal Beba Veche, cod SIIIR 3562106091, adresa: localitatea 
Beba Veche str. - , nr.299,
Grădinița cu Program Normal Cherestur, cod SIIIR 3562105642, 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

Președinte de ședință
BRUDER TIMEA-TEREZIA, 

                   Avizat spre legalitate,          
                   Sorin Giuroescu

                   Secretar General al comunei Beba Veche



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. 6/2020

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  

28.02.2020

29.02.2020

03.03.2020

03.03.2020

03.03.2020

2

Beba Veche la data de 28.02.2020
Nr.6

Adoptata cu 10 voturi Pentru  de la 10 consilieri prezenți.

Au absentat:CIOBANU LIVIU



Judetul Timis UAT Comuna Beba Veche
Nr. 355/10.02.2020

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 comisiei 
de evaluare pentru procedura de atribuire a contractului de furnizare in cadrul proiectului 
Achiziționare tractor și utilaje

Considerente legale:
Având in vedere:- HCL nr. 4 din 13.03.2019 de aprobare si implementare, precum si de aprobare 
a indicatorilor tehnico-economici, a proiectului “Achiziționare tractor și utilaje”; - Contractul de 
finantare nr. C1920074X218953706319 din 30.09.2019 semnat intre Primaria Comunei Beba 
Veche si Agentia Pentru Finantarea Investitiilor Rurale – Romania;
Având temei legal prevederile:- Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si 
completarile ulterioare; - Art. 126, alin.(3) si art.128 din HG nr.395/2016 pentru aprobarea 
Normelor metodologice  de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de 
achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 - cu modificarile si completarile ulterioare

Situatia in fapt:

         Pentru aceste motive PROPUN

1.	Se desemneaza comisia de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de furnizare 
pentru proiectul “Achiziționare tractor și utilaje” avand urmatoarea componenta:
-	Presedinte cu drept de vot - Bican Aurelian Craciun
-	Membru comisie de evaluare - Sofran Nicolae
-	Membru comisie de evaluare - Flori Corina
2.	Se desemneaza membrii de rezerva in cadrul comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea 
contractului de furnizare  “Achiziționare tractor și utilaje”, urmatoarele persoane:
-	Presedinte comisie de evalure – Rezerva - Dorlaczi Beatrix Geanina
-	Membru comisie de evaluare – Rezerva	 - Pârlăgeanu Andreea
3.	Se propue expert cooptat, conform prevederilor Legii 98/2016 si HG 395/2016, in cadrul 
comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de furnizare “Achizi ționare tractor 
și utilaje” 	SC Assist Co Solution SRL prin David Razva -evaluare DUAE, documente de 
calificare, documente suport DUA si pentru propunerea tehnica si financiara.
In conformitate cu prevederile art. 19 – alin 1 lit. e) din Legea 340/2004 privind Institutia 
Prefectului, prezenta Hotarare de Consiliu Local se va comunica dupa cum urmeaza:
-	Institutiei Prefectului Judetului Timiș;
-	Primarului Comunei Beba Veche, care va urmari aducerea la indeplinire a prezentei -Hotarari.
-	Persoanelor nominalizate la art. 1 – alin. 1, 2 si 3 din cadrul prezentei Hotarari.
-	Serviciului de contabilitat  din cadrul Primariei Comunei Beba Veche;
-	Informare publica prin afisare in locul destinate din cadrul Primariei Comunei Beba Vec,
-Publicare in Monitorul Oficial local la adresa www.primariabebaveche.blogspot.com.

          Ioan Bohancanu
          Primar

          Intocmit
          Secretar general





Judetul Timis UAT Comuna Beba Veche
Nr. 354/10.02.2020

                    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 comisiei de evaluare pentru procedura 
de atribuire a contractului de furnizare in cadrul proiectului Achiziționare tractor și utilaje

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

Având in vedere:- HCL nr. 4 din 13.03.2019 de aprobare si implementare, precum si de 
aprobare a indicatorilor tehnico-economici, a proiectului “Achiziționare tractor și utilaje”; -
Contractul de finantare nr. C1920074X218953706319 din 30.09.2019 semnat intre 
Primaria Comunei Beba Veche si Agentia Pentru Finantarea Investitiilor Rurale –
Romania;
Având temei legal prevederile:- Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile 
si completarile ulterioare; - Art. 126, alin.(3) si art.128 din HG nr.395/2016 pentru 
aprobarea Normelor metodologice  de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 
contractelor de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 - cu modificarile si 
completarile ulterioare

          In urma incheierii 	Contractlui de finantare nr. C1920074X218953706319 din 
30.09.2019 semnat intre Primaria Comunei Beba Veche si Agentia Pentru Finantarea 
Investitiilor Rurale – Romania pentru proiectul “Achiziționare tractor și utilaje”
Vazand prevederile legale

-	Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
-	Art. 126, alin.(3) si art.128 din HG nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor 
metodologice  de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie 
publica/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 - cu modificarile si completarile ulterioare;
-	Art. 129, alin.(2), lit.b), art.4, lit.d), art.139, alin(3), lit.d), art.155, alin.(1), lit.e) si art. 196, 
alin.(1), lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ – cu modificarile si 
completarile ulterioare.
1.	Spropun ca membrii in comisia de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului 
de furnizare pentru proiectul “Achiziționare tractor și utilaje” :
-	Presedinte cu drept de vot	-	Bican Aurelian Craciun
-	Membru comisie de evaluare	-	Sofran Nicolae
-	Membru comisie de evaluare	-	Flori Corina
2.	Sepropun ca membrii de rezerva in cadrul comisiei de evaluare a ofertelor pentru 
atribuirea contractului de furnizare  “Achiziționare tractor și utilaje”, urmatoarele 
persoane:
-	Presedinte comisie de evalure – Rezerva		-	Dorlaczi Beatrix Geanina
-	Membru comisie de evaluare – Rezerva		-	parlageanu Andreea
3.	Se propun experti cooptati, conform prevederilor Legii 98/2016 si HG 395/2016, in 
cadrul comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de furnizare 
“Achiziționare tractor și utilaje”, urmatorii experti:
-	SC Assist Co Solution SRL prin David Razvan-	Expert cooptat -evaluare DUAE, 
documente de calificare, documente suport DUAE si aplicarea legislatiei in domeniul 
achizitiilor publice privitoare la propunerea tehnica si financiara.

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



Aparat de specialitate al primarului



                    Comisia de specialitate a Consiliului local al comunei Beba Veche, in 
urma repartizarii documentatiei privind proiectul de hotarare atasat, privind 
aprobarea comisiei de evaluare pentru procedura de atribuire a contractului de 
furnizare in cadrul proiectului Achiziționare tractor și utilaje am analizat in 
sedinta acest proiect, constatand urmatoarele:
Temeiuri legale invocate si documente atasate:
-Referatul/Expunerea de motive întocmit de Secretar general  nr. 355/10.02.2020
-Raportul de specialitate întocmit de Aparat de specialitate al primarului nr. 
354/10.02.2020
	
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

          Având in vedere:
-	HCL nr. 4 din 13.03.2019 de aprobare si implementare, precum si de aprobare a 
indicatorilor tehnico-economici, a proiectului “Achiziționare tractor și utilaje”;
-	Contractul de finantare nr. C1920074X218953706319 din 30.09.2019 semnat intre 
Primaria Comunei Beba Veche si Agentia Pentru Finantarea Investitiilor Rurale – 
Romania;

          Având temei legal prevederile:
-	Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
-	Art. 126, alin.(3) si art.128 din HG nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor 
metodologice  de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de 
achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 - cu modificarile si completarile 
ulterioare



ROMÂNIA
JUDETUL TIMIS
COMUNA BEBA VECHE
CONSILIUL LOCAL

          În temeiul prevederilor art. art. 129 alin. 2) lit. b) 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. 355/10.02.2020  precum si Raportul de specialitate întocmit de   
Aparat de specialitate al primarului înregistrat sub nr. 354/10.02.2020
         În baza Avizului eliberat de Comisia de activităţi economico-financiare, amenajarea 
teritoriului şi urbanism, juridică şi de disciplină, președinte TOTH EDE;

privind aprobarea comisiei de evaluare pentru procedura de atribuire a 
contractului de furnizare in cadrul proiectului Achiziționare tractor și utilaje

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 7/10.02.2020

          Având in vedere:
-	HCL nr. 4 din 13.03.2019 de aprobare si implementare, precum si de aprobare a 
indicatorilor tehnico-economici, a proiectului “Achiziționare tractor și utilaje”;
-	Contractul de finantare nr. C1920074X218953706319 din 30.09.2019 semnat intre 
Primaria Comunei Beba Veche si Agentia Pentru Finantarea Investitiilor Rurale – 
Romania;

          Având temei legal prevederile:
-	Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
-	Art. 126, alin.(3) si art.128 din HG nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor 
metodologice  de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de 
achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 - cu modificarile si completarile 
ulterioare

Articolul 1 - 1.	Se desemneaza comisia de evaluare a ofertelor pentru atribuirea 
contractului de furnizare pentru proiectul “Achiziționare tractor și utilaje” avand 
urmatoarea componenta:
-	Presedinte cu drept de vot - Bican Aurelian Craciun
-	Membru comisie de evaluare - Sofran Nicolae
-	Membru comisie de evaluare - Flori Corina
2.	Se desemneaza membrii de rezerva in cadrul comisiei de evaluare a ofertelor pentru 
atribuirea contractului de furnizare  “Achiziționare tractor și utilaje”, urmatoarele 
persoane:
-	Presedinte comisie de evalure – Rezerva - Dorlaczi Beatrix Geanina
-	Membru comisie de evaluare – Rezerva	 - Pârlăgeanu Andreea
3.	Se propue expert cooptat, conform prevederilor Legii 98/2016 si HG 395/2016, in 
cadrul comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de furnizare 
“Achiziționare tractor și utilaje” 	SC Assist Co Solution SRL prin David Razva -evaluare 
DUAE, documente de calificare, documente suport DUA si pentru propunerea tehnica si 
financiara.



Articolul 2 - In conformitate cu prevederile art. 19 – alin 1 lit. e) din Legea 340/2004 
privind Institutia Prefectului, prezenta Hotarare de Consiliu Local se va comunica dupa 
cum urmeaza:
-	Institutiei Prefectului Judetului Timiș;
-	Primarului Comunei Beba Veche, care va urmari aducerea la indeplinire a prezentei -
Hotarari.
-	Persoanelor nominalizate la art. 1 – alin. 1, 2 si 3 din cadrul prezentei Hotarari.
-	Serviciului de contabilitat  din cadrul Primariei Comunei Beba Veche;
-	Informare publica prin afisare in locul destinate din cadrul Primariei Comunei Beba Vec,
-Publicare in Monitorul Oficial local la adresa www.primariabebaveche.blogspot.com.

Initiator
Ioan Bohancanu, Primar, 

                   Avizat spre legalitate,          
                   Sorin Giuroescu

                   Secretar General al comunei Beba Veche

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



ROMÂNIA
JUDETUL TIMIS

COMUNA BEBA VECHE
CONSILIUL LOCAL

          Consiliul local al comunei  Beba Veche, județul Timiș, întrunit în ședință ordinară 
în data de 28.02.2020
         Având în vedere Referatul/Expunerea de motive întocmit de Secretar general 
înregistrată sub nr. 355/10.02.2020  precum si Raportul de specialitate întocmit de  
Aparat de specialitate al primarului înregistrat sub nr. 354/10.02.2020
         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. 2) lit. b), 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 comisiei de evaluare pentru procedura de atribuire a 
contractului de furnizare in cadrul proiectului Achiziționare tractor și utilaje

HOTĂRÂRE

          Având in vedere:
-	HCL nr. 4 din 13.03.2019 de aprobare si implementare, precum si de aprobare a 
indicatorilor tehnico-economici, a proiectului “Achiziționare tractor și utilaje”;
-	Contractul de finantare nr. C1920074X218953706319 din 30.09.2019 semnat intre 
Primaria Comunei Beba Veche si Agentia Pentru Finantarea Investitiilor Rurale – 
Romania;

          Având temei legal prevederile:
-	Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
-	Art. 126, alin.(3) si art.128 din HG nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor 
metodologice  de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de 
achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 - cu modificarile si completarile 
ulterioare

Articolul 1 - 1.	Se desemneaza comisia de evaluare a ofertelor pentru atribuirea 
contractului de furnizare pentru proiectul “Achiziționare tractor și utilaje” avand 
urmatoarea componenta:
-	Presedinte cu drept de vot - Bican Aurelian Craciun
-	Membru comisie de evaluare - Sofran Nicolae
-	Membru comisie de evaluare - Flori Corina
2.	Se desemneaza membrii de rezerva in cadrul comisiei de evaluare a ofertelor pentru 
atribuirea contractului de furnizare  “Achiziționare tractor și utilaje”, urmatoarele 
persoane:
-	Presedinte comisie de evalure – Rezerva - Dorlaczi Beatrix Geanina
-	Membru comisie de evaluare – Rezerva	 - Pârlăgeanu Andreea
3.	Se propune expert cooptat, conform prevederilor Legii 98/2016 si HG 395/2016, in 
cadrul comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de furnizare 
“Achiziționare tractor și utilaje” 	SC Assist Co Solution SRL prin David Razvan -evaluare 
DUAE, documente de calificare, documente suport DUA si pentru propunerea tehnica si 
financiara.



Articolul 2 - In conformitate cu prevederile art. 19 – alin 1 lit. e) din Legea 340/2004 
privind Institutia Prefectului, prezenta Hotarare de Consiliu Local se va comunica dupa 
cum urmeaza:
-	Institutiei Prefectului Judetului Timiș;
-	Primarului Comunei Beba Veche, care va urmari aducerea la indeplinire a prezentei -
Hotarari.
-	Persoanelor nominalizate la art. 1 – alin. 1, 2 si 3 din cadrul prezentei Hotarari.
-	Serviciului de contabilitat  din cadrul Primariei Comunei Beba Veche;
-	Informare publica prin afisare in locul destinate din cadrul Primariei Comunei Beba Vec,
-Publicare in Monitorul Oficial local la adresa www.primariabebaveche.blogspot.com.

Președinte de ședință
BRUDER TIMEA-TEREZIA, 

                   Avizat spre legalitate,          
                   Sorin Giuroescu

                   Secretar General al comunei Beba Veche

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. 7/2020

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  

28.02.2020

29.02.2020

03.03.2020

03.03.2020

03.03.2020

2

Beba Veche la data de 28.02.2020
Nr.7

Adoptata cu 10 voturi Pentru  de la 10 consilieri prezenți.

Au absentat:CIOBANU LIVIU



Judetul Timis UAT Comuna Beba Veche
Nr. 492/20.20.2020

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 scoaterea din 
funcțiune în vederea casării a unor mijloace fixe cu durata normala de utilizare consumata

Considerente legale:
În conformitate cu prevederile Legii 15/1994, republicată, privind amortizarea capitalului 
imobilizat în active corporale şi necorporale, pct. 22 şi 23 din Hotărârea Guvernului nr. 
909/1997/20.09.2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 
privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale,modificata si 
completata prin Ordonanta Guvernului nr. 54/1997;

Situatia in fapt:
Avand in vedere Lista cu mijloacele de inventar propuse spre casare intocmita de Comisia de 
inventariere si constatatnd ca durata normala de exploatare a fost depasita pentru 1 autoturism 
si 1 microbuz,
Ținând cont de prevederile HG 909/1997 care prevad:pct. 22. In cazul institutiilor publice 
scoaterea din functiune a mijloacelor fixe inainte de expirarea duratei normale de utilizare sau cu 
durata normala de utilizare consumata se aproba de catre ordonatorul superior de credite, 
respectiv principal sau secundar, dupa caz.  Pct. 23. Dupa aprobarea scoaterii din functiune a 
mijloacelor fixe se va proceda la valorificarea acestora.   Procedura de valorificare prin vanzare 
(licitatie sau negociere directa) sau prin casare va fi aprobata de catre consiliul de administratie 
sau de catre responsabilul cu gestiunea patrimoniului.   Casarea mijloacelor fixe se va face de 
catre o comisie de casare numita prin decizia organului care a aprobat scoaterea din functiune.   
Cu ocazia casarii se va proceda la dezmembrarea mijloacelor fixe si la valorificarea acestora, 
astfel:   - vanzarea componentelor rezultate in urma dezmembrarii;   - utilizarea componentelor 
rezultate la executarea altor mijloace fixe din cadrul unitatii.  Evaluarea componentelor se va 
face de catre comisia de casare;  - valorificarea ca materiale nerecuperabile.  Valorificarea 
bunurilor scoase din functiune, apartinand institutiilor publice, se face potrivit reglementarilor 
elaborate in mod distinct.

         Pentru aceste motive PROPUN

Se aprobă scoaterea din funcţiune în vederea casarii si valorificării, a bunurilor mijloace fixe, 
identificate îastfel:
1 Denumire bun: Autoturism Dacia
 model 1310
Număr de inventar - 963
Număr de înmatriculare TM 20 PRH
Culoare: Albastru
 Durata de funcţionare 
Valoare inventar  8500 lei 
Valoare amortizare 8500  lei
2. Denumire bun: Autoturism Volkswagen
 model Transporter
Număr de inventar - 
Număr de înmatriculare TM 03 ZVI
Culoare: Verde
 Durata de funcţionare 
Valoare inventar 0 lei 
Valoare amortizare  0 lei
Valorificarea mijloacelor fixe evidentiate în anexa care face parte integranta din prezenta 



hotărâre se va face prin  negociere la o societate specializata de colectare.
Se mandatează viceprimarul comunei să îndeplinească modalită țile legale de scoatere din 
funcţiune,casare si valorificare a mijloacelor fixe evidentiate în anexa care face parte integranta 
din prezenta hotărâre.
Suma rezultată din valorificarea acestor bunuri va deveni venit la bugetul local.
Prezenta hotarare se comunică:
- Institutiei Prefectului- judetul Timis,
- Primarului comunei Beba Veche;
- Afisare la sediul institutiei;
- Publicare pe site web http://primariabebaveche.blogspot.com/p/monitorul-local.html;

          Ioan Bohancanu
          Primar

          Intocmit
          Secretar general



Judetul Timis UAT Comuna Beba Veche
Nr. 493/20.20.2020

                    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 scoaterea din funcțiune în vederea casării a unor 
mijloace fixe cu durata normala de utilizare consumata

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

În conformitate cu prevederile Legii 15/1994, republicată, privind amortizarea capitalului 
imobilizat în active corporale şi necorporale, pct. 22 şi 23 din Hotărârea Guvernului nr. 
909/1997/20.09.2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 
15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si 
necorporale,modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 54/1997;

          MIJLOACE FIXE PROPUSE PENTRU SCOATERE DIN FUNCŢIUNE
1. Denumire bun: Autoturism Dacia
 model 1310
Număr de inventar - 963
Număr de înmatriculare TM 20 PRH
Culoare: Albastru
 Durata de funcţionare 
Valoare inventar  8500 lei 
Valoare amortizare 8500  lei
2. Denumire bun: Autoturism Volkswagen
 model Transporter
Număr de inventar - 
Număr de înmatriculare TM 03 ZVI
Culoare: Verde
 Durata de funcţionare 
Valoare inventar 0 lei 
Valoare amortizare  0 lei

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

Aparat de specialitate al primarului



                    Comisia de specialitate a Consiliului local al comunei Beba Veche, in 
urma repartizarii documentatiei privind proiectul de hotarare atasat, privind 
scoaterea din funcțiune în vederea casării a unor mijloace fixe cu durata normala 
de utilizare consumata am analizat in sedinta acest proiect, constatand 
urmatoarele:
Temeiuri legale invocate si documente atasate:
-Referatul/Expunerea de motive întocmit de Secretar general  nr. 492/20.20.2020
-Raportul de specialitate întocmit de Aparat de specialitate al primarului nr. 
493/20.20.2020
	
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 Legii 15/1994, republicată, privind amortizarea 
capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, pct. 22 şi 23 din Hotărârea 
Guvernului nr. 909/1997/20.09.2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale 
si necorporale,modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 54/1997;



ROMÂNIA
JUDETUL TIMIS
COMUNA BEBA VECHE
CONSILIUL LOCAL

          În temeiul prevederilor art. art. 129 alin. 6) lit. b) 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. 492/20.20.2020  precum si Raportul de specialitate întocmit de   
Aparat de specialitate al primarului înregistrat sub nr. 493/20.20.2020
         În baza Avizului eliberat de Comisia de activităţi economico-financiare, amenajarea 
teritoriului şi urbanism, juridică şi de disciplină, președinte TOTH EDE;

privind scoaterea din funcțiune în vederea casării a unor mijloace fixe cu 
durata normala de utilizare consumata

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 8/20.02.2020

          În conformitate cu prevederile Legii 15/1994, republicată, privind amortizarea 
capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, pct. 22 şi 23 din Hotărârea 
Guvernului nr. 909/1997/20.09.2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale 
si necorporale,modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 54/1997;

Articolul 1 - Se aprobă scoaterea din funcţiune în vederea casarii si valorificării, a 
bunurilor mijloace fixe, identificate îastfel:
1 Denumire bun: Autoturism Dacia
 model 1310
Număr de inventar - 963
Număr de înmatriculare TM 20 PRH
Culoare: Albastru
 Durata de funcţionare 
Valoare inventar  8500 lei 
Valoare amortizare 8500  lei
2. Denumire bun: Autoturism Volkswagen
 model Transporter
Număr de inventar - 
Număr de înmatriculare TM 03 ZVI
Culoare: Verde
 Durata de funcţionare 
Valoare inventar 0 lei 
Valoare amortizare  0 lei

Articolul 2 - Valorificarea mijloacelor fixe evidentiate în anexa care face parte integranta 
din prezenta hotărâre se va face prin  negociere la o societate specializata de colectare.

Articolul 3 - Se mandatează viceprimarul comunei să îndeplinească modalită țile legale 
de scoatere din funcţiune,casare si valorificare a mijloacelor fixe evidentiate în anexa 
care face parte integranta din prezenta hotărâre.



Articolul 4 - Suma rezultată din valorificarea acestor bunuri va deveni venit la bugetul 
local.

Articolul 5 - Prezenta hotarare se comunică:
- Institutiei Prefectului- judetul Timis,
- Primarului comunei Beba Veche;
- Afisare la sediul institutiei;
- Publicare pe site web http://primariabebaveche.blogspot.com/p/monitorul-local.html;

Initiator
Ioan Bohancanu, Primar, 

                   Avizat spre legalitate,          
                   Sorin Giuroescu

                   Secretar General al comunei Beba Veche

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



ROMÂNIA
JUDETUL TIMIS

COMUNA BEBA VECHE
CONSILIUL LOCAL

          Consiliul local al comunei  Beba Veche, județul Timiș, întrunit în ședință ordinară 
în data de 28.02.2020
         Având în vedere Referatul/Expunerea de motive întocmit de Secretar general 
înregistrată sub nr. 492/20.20.2020  precum si Raportul de specialitate întocmit de  
Aparat de specialitate al primarului înregistrat sub nr. 493/20.20.2020
         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. 6) lit. b), 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 scoaterea din funcțiune în vederea casării a unor mijloace fixe cu 
durata normala de utilizare consumata

HOTĂRÂRE

          În conformitate cu prevederile Legii 15/1994, republicată, privind amortizarea 
capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, pct. 22 şi 23 din Hotărârea 
Guvernului nr. 909/1997/20.09.2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale 
si necorporale,modificata si completata prin Ordonanta Guvernului nr. 54/1997;

Articolul 1 - Se aprobă scoaterea din funcţiune în vederea casarii si valorificării, a 
bunurilor mijloace fixe, identificate îastfel:
1 Denumire bun: Autoturism Dacia
 model 1310
Număr de inventar - 963
Număr de înmatriculare TM 20 PRH
Culoare: Albastru
 Durata de funcţionare 
Valoare inventar  8500 lei 
Valoare amortizare 8500  lei
2. Denumire bun: Autoturism Volkswagen
 model Transporter
Număr de inventar - 
Număr de înmatriculare TM 03 ZVI
Culoare: Verde
 Durata de funcţionare 
Valoare inventar 0 lei 
Valoare amortizare  0 lei

Articolul 2 - Valorificarea mijloacelor fixe evidentiate în anexa care face parte integranta 
din prezenta hotărâre se va face prin  negociere la o societate specializata de colectare.

Articolul 3 - Se mandatează viceprimarul comunei să îndeplinească modalitățile legale 
de scoatere din funcţiune,casare si valorificare a mijloacelor fixe evidentiate în anexa 
care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Articolul 4 - Suma rezultată din valorificarea acestor bunuri va deveni venit la bugetul 
local.



Articolul 5 - Prezenta hotarare se comunică:
- Institutiei Prefectului- judetul Timis,
- Primarului comunei Beba Veche;
- Afisare la sediul institutiei;
- Publicare pe site web http://primariabebaveche.blogspot.com/p/monitorul-local.html.

Președinte de ședință
BRUDER TIMEA-TEREZIA, 

                   Avizat spre legalitate,          
                   Sorin Giuroescu

                   Secretar General al comunei Beba Veche

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. 8/2020

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  
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03.03.2020

03.03.2020

03.03.2020

2

Beba Veche la data de 28.02.2020
Nr.8

Adoptata cu 10 voturi Pentru  de la 10 consilieri prezenți.

Au absentat:CIOBANU LIVIU



Judetul Timis UAT Comuna Beba Veche
Nr. 495/20.02.2020

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 şi plăţii cotizaţiei anuale către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Distribuție 
Gaz Timiş Vest pentru anul 2020

Considerente legale:
Ţinând cont de adresa cu nr. 6/11.02.2020, înregistrată la Consiliul Local al Comunei Beba 
Veche cu nr. 452/18.02.2020, prin care conducerea executivă a Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „Distributie Gaz Timis Vest” solicită aprobarea cuantumului şi plăţii cotizaţiei 
anuale pentru anul 2020,
În conformitate cu art.16 alin.(2) lit.k) din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
“Distributie Gaz Timis” şi cu prevederile art.1 a Hotărârii AGA nr. 1/2020.
În baza prevederilor art.90 alin.(1), art.92 alin.(1), alin.(2) lit.c), art.139 alin.(1), şi art.196 alin.(1) 
lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019, privind Codul administrativ,

Situatia in fapt:
UAT Comuna Beba Veche, in calitate de membru fondator al Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară „Distributie Gaz Timis Vest” are anumite obligatii asumate prin contract, 
astfel:a). să respecte statutul, actul constitutiv şi hotărârile organelor de conducere ale 
Asociaţiei; b). să plătească cotizaţia anuală, plata urmând să se facă trimestrial la solicitarea 
Asociatiei; c). să promoveze şi să participe activ la acţiunile desfăşurate de Asociaţie; d). să 
participe, prin reprezentanţii lor, la şedinţele Adunării Generale a Asociaţiei. Cuantumul cotizaţiei 
se stabileşte anual de către asociaţi în adunarea generală. Cotizaţia pentru primul an este fixată 
prin prezentul statut la suma de 10.000 lei/an;
Conform Hotararii AGA a Asociatiei, conform art. 16 alin. 2 lit. K0 din Statut pentru anul 2020 a 
fost stabilita o cotizatie diferentiata pentru cele 21 de comune, 2 orase si Judetul Timis.Astfel, 
comunei Beba Veche I s-a stabilit suma de 31500 lei, corespunzator numarului de populatie si a 
celorlalte criterii avcute in vedere de AGA
In vederea indeplinirii obligatiei asumate, aceasta suma trebuie inclusa in bugetul local.

         Pentru aceste motive PROPUN

Se aprobă cuantumul şi plata cotizaţiei anuale de 31.500 lei pentru anul 2020, către Asociaţia de 
Dezvoltare Intercomunitară „Distributie Gaz Timis Vest”
Plata cotizaţiei se va suporta din bugetul propriu al Consiliului Local al UAT Beba Veche, 
adoptat prin HCL privind aprobarea bugetului propriu al Comunei PECIU NOU pe anul 2020.
Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei, prin 
compartimentele de specialitate.
Prezenta hotarare se comunică:
- Institutiei Prefectului- judetul Timis,
- Primarului comunei Beba Veche;
- Afisare la sediul institutiei;
- Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Distributie Gaz Timis Vest”;
- Publicare pe site web http://primariabebaveche.blogspot.com/p/monitorul-local.html;

          Ioan Bohancanu
          Primar

          Intocmit



          Secretar general



Judetul Timis UAT Comuna Beba Veche
Nr. 496/20.02.2020

                    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 şi plăţii cotizaţiei anuale 
către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Distribuție Gaz Timiş Vest pentru anul 
2020

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

Ţinând cont de adresa cu nr. 6/11.02.2020, înregistrată la Consiliul Local al Comunei 
Beba Veche cu nr. 452/18.02.2020, prin care conducerea executivă a Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară „Distributie Gaz Timis Vest” solicită aprobarea cuantumului şi 
plăţii cotizaţiei anuale pentru anul 2020,
În conformitate cu art.16 alin.(2) lit.k) din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară “Distributie Gaz Timis” şi cu prevederile art.1 a Hotărârii AGA nr. 1/2020.
În baza prevederilor art.90 alin.(1), art.92 alin.(1), alin.(2) lit.c), art.139 alin.(1), şi art.196 
alin.(1) lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019, privind Codul 
administrativ,

          Conform Hotararii nr. 1 din 3.02.20202  Adunarii Generale a Aociatilor din 
Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Distribuție Gaz Timiş Vest  conform art. 16 alin. 
2 lit. K0 din Statut pentru anul 2020 a fost stabilita o cotizatie diferentiata in anul 2020 
pentru cele 21 de comune, 2 orase si Judetul Timis, respectiv un total cotizatie de 
2.528.700 lei.
Astfel, comunei Beba Veche I s-a stabilit suma de 31500 lei, corespunzator numarului 
de populatie si a celorlalte criterii avcute in vedere de AGA
Prin adresa inregistrata sub nr. 452/18.02.2020 se solicita, In baza hotărârii AGA 
nr.1/03.02.2020 și a art.7 lit.a) , art.11 lit.b) , lit.d), art. 16 lit.k) din statut,  plata cotizației 
aferentă anului 2020, până la data de 30.03.2020, in contul deschis la BCR Cod IBAN 
RO95RNCB0249165729720001.

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

Secretar general



                    Comisia de specialitate a Consiliului local al comunei Beba Veche, in 
urma repartizarii documentatiei privind proiectul de hotarare atasat, privind 
aprobarea cuantumului şi plăţii cotizaţiei anuale către Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară Distribuție Gaz Timiş Vest pentru anul 2020 am analizat in 
sedinta acest proiect, constatand urmatoarele:
Temeiuri legale invocate si documente atasate:
-Referatul/Expunerea de motive întocmit de Secretar general  nr. 495/20.02.2020
-Raportul de specialitate întocmit de Secretar general nr. 496/20.02.2020
	
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

          Ţinând cont de adresa cu nr. 6/11.02.2020, înregistrată la Consiliul Local al 
Comunei Beba Veche cu nr. 452/18.02.2020, prin care conducerea executivă a 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Distributie Gaz Timis Vest” solicită 
aprobarea cuantumului şi plăţii cotizaţiei anuale pentru anul 2020,

          În conformitate cu art.16 alin.(2) lit.k) din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară “Distributie Gaz Timis” şi cu prevederile art.1 a Hotărârii AGA nr. 
1/2020.

          În baza prevederilor art.90 alin.(1), art.92 alin.(1), alin.(2) lit.c), art.139 alin.(1), şi 
art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019, privind Codul 
administrativ,



ROMÂNIA
JUDETUL TIMIS
COMUNA BEBA VECHE
CONSILIUL LOCAL

          În temeiul prevederilor art. art. 129 alin. 2) lit. b) 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. 495/20.02.2020  precum si Raportul de specialitate întocmit de   
Secretar general înregistrat sub nr. 496/20.02.2020
         În baza Avizului eliberat de Comisia de activităţi economico-financiare, amenajarea 
teritoriului şi urbanism, juridică şi de disciplină, președinte TOTH EDE;

privind aprobarea cuantumului şi plăţii cotizaţiei anuale către Asociaţia de 
Dezvoltare Intercomunitară Distribuție Gaz Timiş Vest pentru anul 2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 9/18.02.2020

          Ţinând cont de adresa cu nr. 6/11.02.2020, înregistrată la Consiliul Local al 
Comunei Beba Veche cu nr. 452/18.02.2020, prin care conducerea executivă a 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Distributie Gaz Timis Vest” solicită 
aprobarea cuantumului şi plăţii cotizaţiei anuale pentru anul 2020,

          În conformitate cu art.16 alin.(2) lit.k) din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară “Distributie Gaz Timis” şi cu prevederile art.1 a Hotărârii AGA nr. 
1/2020.

          În baza prevederilor art.90 alin.(1), art.92 alin.(1), alin.(2) lit.c), art.139 alin.(1), şi 
art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019, privind Codul 
administrativ,

Articolul 1 - Se aprobă cuantumul şi plata cotizaţiei anuale de 31.500 lei pentru anul 
2020, către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Distributie Gaz Timis Vest”

Articolul 2 - Plata cotizaţiei se va suporta din bugetul propriu al Consiliului Local al UAT 
Beba Veche, adoptat prin HCL privind aprobarea bugetului propriu al Comunei PECIU 
NOU pe anul 2020.

Articolul 3 - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul 
comunei, prin compartimentele de specialitate.

Articolul 4 - Prezenta hotarare se comunică:
- Institutiei Prefectului- judetul Timis,
- Primarului comunei Beba Veche;
- Afisare la sediul institutiei;
- Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Distributie Gaz Timis Vest”;
- Publicare pe site web http://primariabebaveche.blogspot.com/p/monitorul-local.html;



Initiator
Ioan Bohancanu, Primar, 

                   Avizat spre legalitate,          
                   Sorin Giuroescu

                   Secretar General al comunei Beba Veche

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



ROMÂNIA
JUDETUL TIMIS

COMUNA BEBA VECHE
CONSILIUL LOCAL

          Consiliul local al comunei  Beba Veche, județul Timiș, întrunit în ședință ordinară 
în data de 28.02.2020
         Având în vedere Referatul/Expunerea de motive întocmit de Secretar general 
înregistrată sub nr. 495/20.02.2020  precum si Raportul de specialitate întocmit de  
Secretar general înregistrat sub nr. 496/20.02.2020
         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. 2) lit. b), 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 şi plăţii cotizaţiei anuale către Asociaţia de 
Dezvoltare Intercomunitară Distribuție Gaz Timiş Vest pentru anul 2020

HOTĂRÂRE

          Ţinând cont de adresa cu nr. 6/11.02.2020, înregistrată la Consiliul Local al 
Comunei Beba Veche cu nr. 452/18.02.2020, prin care conducerea executivă a 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Distributie Gaz Timis Vest” solicită 
aprobarea cuantumului şi plăţii cotizaţiei anuale pentru anul 2020,

          În conformitate cu art.16 alin.(2) lit.k) din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară “Distributie Gaz Timis” şi cu prevederile art.1 a Hotărârii AGA nr. 
1/2020.

          În baza prevederilor art.90 alin.(1), art.92 alin.(1), alin.(2) lit.c), art.139 alin.(1), şi 
art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019, privind Codul 
administrativ,

Articolul 1 - Se aprobă cuantumul şi plata cotizaţiei anuale de 31.500 lei pentru anul 
2020, către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Distributie Gaz Timis Vest”

Articolul 2 - Plata cotizaţiei se va suporta din bugetul propriu al Consiliului Local al UAT 
Beba Veche, adoptat prin HCL privind aprobarea bugetului propriu al Comunei Beba 
Veche pe anul 2020.

Articolul 3 - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul 
comunei, prin compartimentele de specialitate.

Articolul 4 - Prezenta hotarare se comunică:
- Institutiei Prefectului- judetul Timis,
- Primarului comunei Beba Veche;
- Afisare la sediul institutiei;
- Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Distributie Gaz Timis Vest”;
- Publicare pe site web http://primariabebaveche.blogspot.com/p/monitorul-local.html.

Președinte de ședință
BRUDER TIMEA-TEREZIA, 

                   Avizat spre legalitate,          
                   Sorin Giuroescu

                   Secretar General al comunei Beba Veche



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. 9/2020

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  

28.02.2020

29.02.2020

03.03.2020

03.03.2020

03.03.2020

2

Beba Veche la data de 28.02.2020
Nr.9

Adoptata cu 8 voturi Pentru  de la 10 consilieri prezenți.

Au absentat:CIOBANU LIVIU

Situatie vot consilieri

ARDELEAN GHEORGHE Abtinere

FOLESCU MIRCEA – NICOLAE Abtinere



Judetul Timis UAT Comuna Beba Veche
Nr. 497/20.02.2020

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 propunerea aprobării 
Planului anual de achizitii publice pe anul 2020

Considerente legale:
În temeiul prevederilor Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice, ale art.11 alin. (2), (3) şi (6), 
art.12 şi ale art.13 din H.G.R nr.395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractelorde achiziție publică/ acord-cadru din Legea 
nr.98/2016 privind achizitiile publice, aleOrdinului ANAP nr 281/2016, cu modificările şi 
completările ulterioare,
Ținând seama de prevederile art.7, alin.(13) din Legea nr.52/2003 privind transparenta 
decizională în administraŃia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Situatia in fapt:
Pvazand Lista investitiilor propuse a se realiza din bugetulu local a fost intocmit a prezenta 
propunere a Planului anual de achizitii publice pe anul 2020

         Pentru aceste motive PROPUN

Se aprobă Planul anual de achiziții publice pe anul 2020 conform Anexei la prezenta hotărâre.
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



Judetul Timis UAT Comuna Beba Veche
Nr. 498/20.02.2020

                    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 propunerea aprobării Planului anual de achizitii 
publice pe anul 2020

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

În temeiul prevederilor Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice, ale art.11 alin. (2), (3) şi 
(6), art.12 şi ale art.13 din H.G.R nr.395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice 
de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelorde achiziție publică/ acord-
cadru din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, aleOrdinului ANAP nr 281/2016, cu 
modificările şi completările ulterioare,
Ținând seama de prevederile art.7, alin.(13) din Legea nr.52/2003 privind transparenta 
decizională în administraŃia publică, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare,

          Art. 11-13 din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Legea 
nr. 98/2016 completata si modificata prin HG 419/2018
Art. 11. - (1) Autoritatea contractanta are obligatia de a realiza un proces de achizitie 
publica prin utilizarea uneia dintre urmatoarele abordari:
   a) cu resursele profesionale necesare celor trei etape mai sus identificate existente la 
nivel de autoritate contractanta;
   b) prin recurgerea la unitati centralizate de achizitie infiintate prin hotarare a 
Guvernului, in conditiile art. 40 din Lege;
   c) cu ajutorul unui furnizor de servicii de achizitie, selectat in conditiile legii.
   "(2) Totalitatea proceselor de achizitie publica planificate a fi lansate de o autoritate 
contractanta pe parcursul unui an bugetar, care cuprind cheltuieli de capital mai mari de 
125 milioane de lei, fac obiectul unei strategii anuale de achizitie publica la nivelul 
autoritatii contractante, elaborata în ultimul trimestru al anului anterior anului caruia îi 
corespund procesele de achizitie publica cuprinse în aceasta."
   (3) Strategia anuala de achizitie publica se realizeaza in ultimul trimestru al anului 
anterior anului caruia ii corespund procesele de achizitie publica cuprinse in aceasta, si 
se aproba de catre conducatorul autoritatii contractante.
   (4) Autoritatea contractanta are dreptul de a opera modificari sau completari ulterioare 
in cadrul strategiei anuale de achizitie publica, modificari/completari care se aproba 
conform prevederilor alin. (3).
   (5) In cazul in care modificarile prevazute la alin. (4) au ca scop acoperirea unor 
necesitati ce nu au fost cuprinse initial in strategia anuala de achizitii publice, 
introducerea acestora in strategie este conditionata de identificarea surselor de 
finantare.
   "(6) În conditiile alin. (2), autoritatea contractanta utilizeaza ca informatii pentru 
elaborarea strategiei anuale de achizitii publice cel putin urmatoarele elemente 
estimative:".
   a) nevoile identificate la nivel de autoritate contractanta ca fiind necesar a fi 
satisfacute ca rezultat al unui proces de achizitie, asa cum rezulta acestea din 
solicitarile transmise de toate compartimentele din cadrul autoritatii contractante;
   b) valoarea estimata a achizitiei corespunzatoare fiecarei nevoi;
   c) capacitatea profesionala existenta la nivel de autoritate contractanta pentru 
derularea unui proces care sa asigure beneficiile anticipate;



   d) resursele existente la nivel de autoritate contractanta si, dupa caz, necesarul de 
resurse suplimentare externe, care pot fi alocate derularii proceselor de achizitii publice.
   "Art. 12. - (1) Autoritatea contractanta are obligatia de a elabora programul anual al 
achizitiilor publice, ca instrument managerial utilizat pentru planificarea si monitorizarea 
portofoliului de procese de achizitie la nivel de autoritate contractanta, pentru 
planificarea resurselor necesare derularii proceselor si pentru verificarea modului de 
îndeplinire a obiectivelor din strategia locala/regionala/nationala de dezvoltare, acolo 
unde este aplicabil.
   (2) Programul anual al achizitiilor publice se elaboreaza, în forma initiala, în trimestrul 
IV al anului anterior, pe baza referatelor de necesitate transmise de compartimentele 
autoritatilor contractante, si cuprinde totalitatea contractelor de achizitie 
publica/acordurilor-cadru pe care autoritatea contractanta intentioneaza sa le atribuie în 
decursul anului urmator."
   "(3) Atunci când stabileste forma initiala a programului anual al achizitiilor publice, 
autoritatea contractanta are obligatia de a tine cont de:
   a) necesitatile obiective de produse, servicii si lucrari;
   b) gradul de prioritate a necesitatilor prevazute la lit. a);
   c) anticiparile cu privire la sursele de finantare ce urmeaza a fi identificate.
   (4) Dupa aprobarea bugetului propriu, autoritatea contractanta are obligatia de a-si 
actualiza programul anual al achizitiilor publice in functie de fondurile aprobate.
   (5) Programul anual al achizitiilor publice trebuie sa cuprinda cel putin informatii 
referitoare la:
   a) obiectul contractului de achizitie publica/acordului-cadru;
   b) codul vocabularului comun al achizitiilor publice (CPV);
   c) valoarea estimata a contractului/acordului-cadru ce urmeaza a fi atribuit ca rezultat 
al derularii unui proces de achizitie, exprimata in lei, fara TVA;
   d) sursa de finantare;
   e) procedura stabilita pentru derularea procesului de achizitie;
   f) data estimata pentru initierea procedurii;
   g) data estimata pentru atribuirea contractului;
   h) modalitatea de derulare a procedurii de atribuire, respectiv online sau offline.
   "i)codul unic de identificare a fiecarui obiect de contract pentru care se deruleaza o 
procedura de atribuire inclusa în programul anual al achizitiilor publice."
   (6) Autoritatea contractanta are obligatia de a publica semestrial în SEAP extrase din 
programul anual al achizitiilor publice, precum si orice modificare asupra acestora, în 
termen de 5 zile lucratoare, extrase care se refera la:".
   a) contractele/acordurile-cadru de produse si/sau servicii a caror valoare estimata este 
mai mare sau egala cu pragurile prevazute la art. 7 alin. (1) din Lege;
   b) contractele/acordurile-cadru de lucrari a caror valoare estimata este mai mare sau 
egala cu pragurile prevazute la art. 7 alin. (5) din Lege.
   "Art. 13. - Prin exceptie de la art. 12 alin. (1), în cazul în care autoritatea contractanta 
implementeaza proiecte finantate din fonduri nerambursabile si/sau proiecte de 
cercetare-dezvoltare, are obligatia de a elabora distinct pentru fiecare proiect în parte un 
program al achizitiilor publice aferent proiectului respectiv, dupa semnarea contractului 
de finantare/cofinantare aferent."

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

Aparat de specialitate al primarului



                    Comisia de specialitate a Consiliului local al comunei Beba Veche, in 
urma repartizarii documentatiei privind proiectul de hotarare atasat, privind 
propunerea aprobării Planului anual de achizitii publice pe anul 2020 am analizat 
in sedinta acest proiect, constatand urmatoarele:
Temeiuri legale invocate si documente atasate:
-Referatul/Expunerea de motive întocmit de Secretar general  nr. 497/20.02.2020
-Raportul de specialitate întocmit de Aparat de specialitate al primarului nr. 
498/20.02.2020
	
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 temeiul prevederilor Legii nr.98/2016 privind achizi țiile publice, ale art.11 alin. 
(2), (3) şi (6), art.12 şi ale art.13 din H.G.R nr.395/2016 pentru aprobarea normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor
de achiziție publică/ acord-cadru din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, 
aleOrdinului ANAP nr 281/2016, cu modificările şi completările ulterioare,

          Ținând seama de prevederile art.7, alin.(13) din Legea nr.52/2003 privind 
transparenta decizională în administraŃia publică, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare,



ROMÂNIA
JUDETUL TIMIS
COMUNA BEBA VECHE
CONSILIUL LOCAL

          În temeiul prevederilor art. art. 129 alin. 4) lit. e) 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. 497/20.02.2020  precum si Raportul de specialitate întocmit de   
Aparat de specialitate al primarului înregistrat sub nr. 498/20.02.2020
         În baza Avizului eliberat de Comisia de activităţi economico-financiare, amenajarea 
teritoriului şi urbanism, juridică şi de disciplină, președinte TOTH EDE;

privind propunerea aprobării Planului anual de achizitii publice pe anul 
2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 10/20.02.2020

          În temeiul prevederilor Legii nr.98/2016 privind achizi țiile publice, ale art.11 alin. 
(2), (3) şi (6), art.12 şi ale art.13 din H.G.R nr.395/2016 pentru aprobarea normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor
de achiziție publică/ acord-cadru din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, 
aleOrdinului ANAP nr 281/2016, cu modificările şi completările ulterioare,

          Ținând seama de prevederile art.7, alin.(13) din Legea nr.52/2003 privind 
transparenta decizională în administraŃia publică, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare,

Articolul 1 - Se aprobă Planul anual de achiziții publice pe anul 2020 conform Anexei la 
prezenta hotărâre.

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/;

Initiator
Ioan Bohancanu, Primar, 

                   Avizat spre legalitate,          
                   Sorin Giuroescu

                   Secretar General al comunei Beba Veche

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



ROMÂNIA
JUDETUL TIMIS

COMUNA BEBA VECHE
CONSILIUL LOCAL

          Consiliul local al comunei  Beba Veche, județul Timiș, întrunit în ședință ordinară 
în data de 28.02.2020
         Având în vedere Referatul/Expunerea de motive întocmit de Secretar general 
înregistrată sub nr. 497/20.02.2020  precum si Raportul de specialitate întocmit de  
Aparat de specialitate al primarului înregistrat sub nr. 498/20.02.2020
         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. e), 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 propunerea aprobării Planului anual de achizitii publice pe anul 
2020

HOTĂRÂRE

          În temeiul prevederilor Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice, ale art.11 alin. 
(2), (3) şi (6), art.12 şi ale art.13 din H.G.R nr.395/2016 pentru aprobarea normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor
de achiziție publică/ acord-cadru din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice, 
aleOrdinului ANAP nr 281/2016, cu modificările şi completările ulterioare,

          Ținând seama de prevederile art.7, alin.(13) din Legea nr.52/2003 privind 
transparenta decizională în administraŃia publică, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare,

Articolul 1 - Se aprobă Planul anual de achiziții publice pe anul 2020 conform Anexei la 
prezenta hotărâre.

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/.

Președinte de ședință
BRUDER TIMEA-TEREZIA, 

                   Avizat spre legalitate,          
                   Sorin Giuroescu

                   Secretar General al comunei Beba Veche

Beba Veche la data de 28.02.2020
Nr.10

Adoptata cu 8 voturi Pentru  de la 10 consilieri prezenți.

Au absentat:CIOBANU LIVIU

Situatie vot consilieri



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. 10/2020

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  

28.02.2020

29.02.2020

03.03.2020

03.03.2020

03.03.2020

2
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AUTORITATEA CONTRACTANTĂ  

PRIMĂRIA COMUNEI BEBA VECHE  

JUDEŢUL TIMIŞ 

APROBAT  

CONDUCĂTORUL  

AUTORITĂTII CONTRACTANTE 

 

 

PLANUL ANUAL AL ACHIZIŢIEI PUBLICE PENTRU ANUL 2020 

UAT COMUNA BEBA VECHE 

NR. 

CRT 

AUTORITATEA 

CONTRAC-

TANTA 

OBIECTIVUL CONTRACTULUI / 

ACORDULUI CADRU 

COD CPV VALOAREA 

ESTIMATA 

FARA TVA LEI 

PROCEDURA 

APLICATA 

DATA 

ESTIMATA 

PENTRU 

ÎNCEPEREA 

PROCEDURII 

DATA 

ESTIMATA 

PENTRU 

FINALIZARE

A 

PROCEDURII 

PERSOANA 

RESPONSA

BIL DE 

PROCEDU

RA 

1. CONTRACTE DE FURNIZARE 

1. COMUNA 

BEBA VECHE 

POMUL DE CRĂCIUN 39298910-9 20.000.00 CUMPARARE 

DIRECTĂ 

NOIEMBRIE DECEMBRIE HODOŞAN 

ALIN 

2. COMUNA 

BEBA VECHE 

ACHIZIŢII MATERIALE DF. CONSTRUCTII 44100000 100.000 CUMPARARE 

DIRECTĂ 

IANUARIE DFCEMBR1E HODOŞAN 

ALIN 

3. COMUNA 

BEBA VECHE 

ACHIZIŢII CARBURANŢI 09130000-9 72.000.00 CUMPARARE 

DIRECTĂ 

IANUARIE DECEMBRIE HODOŞAN 

ALIN 

4. COMUNA 

BEBA VECHE 

ACHIZIŢII PIESE DE SCHIMB 34913000-0 50.000.00 CUMPARARE 

DIRECTĂ 

IANUARIE DECEMBRIE HODOŞAN 

ALIN 

5. COMUNA 

BEBA VECHE 

ACHIZIŢIA FURNITURI BIROU 30125000-1 8.000.00 CUMPARARE 

DIRECTĂ 

IANUARIE DECEMBRIE HODOŞAN 

ALIN 

6. COMUNA 

BEBA VECHE 

ACHIZIŢII DE MATERIALE CURĂŢENIE 39831240-0 5.000.00 CUMPARARE 

DIRECTĂ 

IANUARIE DECEMBRIE HODOŞAN 

ALIN 

7. COMUNA 

BEBA VECHE 

FURNIZARE ENERGIE ELECTRICA 09310000-5 60.000.00 CUMPARARE 

DIRECTĂ 

IANUARIE DECEMBRIE HODOŞAN 

ALIN 

 
II. CONTRACTE DE LUCRARI 

8. COMUNA 

BEBA VECHE 

LUCRARI DE MODERNIZARE ANEXA 

PRIMARIE 

09310000-5 50.000.00 CUMPARARE 

DIRECTĂ 

IANUARIE DECEMBRIE HODOŞAN 

ALIN 

 
 
 



III. CONTRACTE DE SERVICII 

9. COMUNA 

BEBA VECHE 

SERVICII DE CURĂŢENIE STRADALA SI 

SERVICII DE INTRETINERE SPATII VERZI 

77313000-7 

77320000-9 

200.000.00 CUMPARARE 

DIRECTĂ 

IANUARIE DECEMBRIE HODOŞAN 

ALIN 

10. COMUNA 

BEBA VECHE 

SERVICII DF. PAZA 79713000- 5 30.000.00 CUMPARARE 

DIRECTĂ 

IANUARIE DECEMBRIE HODOŞAN 

ALIN 

11. COMUNA 

BEBA VECHE 

SERVICII DE 

CONSULTANTA ACHIZIŢII 

79418000-7 30.000.00 CUMPARARE 

DIRECTĂ 

IANUARIE DECEMBRIE HODOŞAN 

ALIN 

12. COMUNA 

BEBA VECHE 

SERVICII AUXILIARE ACHIZIŢIILOR 

PUBLICE 

79418000-7 30.000.00 CUMPARARE 

DIRECTĂ 

IANUARIE DECEMBRIE HODOŞAN 

ALIN 

13. COMUNA 

BEBA VECHE 

SERVICII DE 

SUPRAVEGHEREA 

LUCRĂRILOR 

71520000-9 50.000.00 CUMPARARE 

DIRECTĂ 

IANUARIE DECEMBRIE HODOŞAN 

ALIN 

14. COMUNA 

BEBA VECHE 

SERVICII 

CONSULTANTA 

JURIDICA 

79111000-5 36.000.00 CUMPARARE 

DIRECTĂ 

IANUARIE DECEMBRIE HODOŞAN 

ALIN 

15. COMUNA 

BEBA VECHE 

SERVICII ZIAR LOCAL 22120000-7 25.000.00 CUMPARARE 

DIRECTĂ 

IANUARIE DECEMBRIE HODOŞAN 

ALIN 

16. COMUNA 

BEBA VECHE 

SERVICII PROIECTARE 71322000-1 100.000.00 CUMPARARE 

DIRECTĂ 

IANUARIE DECEMBRIE HODOŞAN 

ALIN 

17. COMUNA 

BEBA VECHE 

SERVICII CONTROL FINANCIAR PREVENTIV 

SI AUDIT". PROGRAM CONTABILITATE 

79211000-6 46.000,00 CUMPARARE 

DIRECTĂ 

IANUARIE DECEMBRIE HODOŞAN 

ALIN 

18. COMUNA 

BEBA VECHE 

SERVICII MEDICINA MUNCII 85147000-1 4.000.00 CUMPARARE 

DIRECTĂ 

IANUARIE DECEMBRIE HODOŞAN 

ALIN 

19. COMUNA 

BEBA VECHE 

SERVICII 

PROTECT1A MUNCII 

71317000-3 10.000.00 CUMPARARE 

DIRECTĂ 

IANUARIE DECEMBRIE 1IODOŞAN 

ALIN 

20 COMUNA 

BEBA VECHE 

SERVICII PROTECTIE MEDIULUI 90714500-0 63.000.00 CUMPARARE 

DIRECTA 

IANUARIE DECEMBRIE HODOŞAN 

ALIN 

21 COMUNA 

BEBA VECHE 

SERVICII MENTENANTA APARATE 50532400-7 10.000.00 CUMPARARE 

DIRECTĂ 

IANUARIE DECEMBRIE HODOŞAN 

ALIN 

22 COMUNA 

BEBA VECHE 

FURNIZARE SERVICII RADIO,TV, TELFONIE, 
INTERNET 

72400000-4, 
64210000-1 

14.500.00 CUMPARARE 

DIRECTĂ 

IANUARIE DECEMBRIE HODOŞAN 

ALIN 

AVIZAT 
COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL 

 

 



Judetul Timis UAT Comuna Beba Veche
Nr. 164/22.01.2020

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 Strategiei 
anuale de achiziţii publice a comunei Beba Veche pe anul 2020

Considerente legale:
În temeiul prevederilor Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice, ale art.11 alin. (2), (3) şi (6), 
art.12 şi ale art.13 din H.G.R nr.395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică/ acord-cadru din Legea 
nr.98/2016 privind achiziţiile publice, ale Ordinului ANAP nr 281/2016, cu modificările şi 
completările ulterioare,
Ţinând seama de prevederile art.7, alin.(13) din Legea nr.52/2003 privind transparenta 
decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

Situatia in fapt:
Prezentul proiect de HCL este elaborat ca urmare a prevederilor Legii nr.98/2016 privind 
achiziţiile publice și a H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Legea nr. 98/2016 
privind achiziţiile publice si contine propunerea Strategiei anuale de achiziţii publice a comunei 
Beba Veche pe anul 2020
Conform art. 12 alin. (1) din HG nr. 395/2016, în cadrul strategiei anuale de achiziţie publică, 
autoritatea contractantă are obligaţia de a elabora programul anual al achiziţiilor publice, ca 
instrument managerial utilizat pentru planificarea şi monitorizarea portofoliului de procese de 
achiziţie la nivel de autoritate contractantă, pentru planificarea resurselor necesare derulării 
proceselor şi pentru verificarea modului de îndeplinire a obiectivelor din strategia 
locală/regională/naţională de dezvoltare, acolo unde este aplicabil.
Programul anual al achiziţiilor publice se elaborează pe baza referatelor de necesitate transmise 
de compartimentele si directiile autorităţilor contractante şi cuprinde totalitatea contractelor de 
achiziţie publică/acordurilor-cadru pe care autoritatea contractantă intenţionează să le atribuie în 
decursul anului următor.

         Pentru aceste motive PROPUN

Se aprobă Strategia anuală de achiziţii publice a UAT Comuna Beba Veche, pentru anul 2020, 
care constituie anexă şi face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul comunei Beba Veche şi  
Compartimentul Achiziţii publice.
Prezenta hotărârea se poate contesta potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ 
nr.554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Prezenta hotarare se comunică:
- Institutiei Prefectului- judetul Timis,
- Primarului comunei Beba Veche;
- Afisare la sediul institutiei;
- Publicare pe site web http://primariabebaveche.blogspot.com/p/monitorul-local.html;

          Ioan Bohancanu
          Primar

          Intocmit
          Aparat de specialitate al primarului





Judetul Timis UAT Comuna Beba Veche
Nr. 165/22.01.2020

                    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 Strategiei anuale de achiziţii publice a 
comunei Beba Veche pe anul 2020

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

În temeiul prevederilor Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice, ale art.11 alin. (2), (3) şi 
(6), art.12 şi ale art.13 din H.G.R nr.395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice 
de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică/ acord-
cadru din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice, ale Ordinului ANAP nr 281/2016, 
cu modificările şi completările ulterioare,
Ţinând seama de prevederile art.7, alin.(13) din Legea nr.52/2003 privind transparenta 
decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

          Art. 10 din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Legea 
nr. 98/2016 completata si modificata prin HG 419/2018
   (3) Strategia anuala de achizitie publica se realizeaza in ultimul trimestru al anului 
anterior anului caruia ii corespund procesele de achizitie publica cuprinse in aceasta, si 
se aproba de catre conducatorul autoritatii contractante.
   (4) Autoritatea contractanta are dreptul de a opera modificari sau completari ulterioare 
in cadrul strategiei anuale de achizitie publica, modificari/completari care se aproba 
conform prevederilor alin. (3).
   (5) In cazul in care modificarile prevazute la alin. (4) au ca scop acoperirea unor 
necesitati ce nu au fost cuprinse initial in strategia anuala de achizitii publice, 
introducerea acestora in strategie este conditionata de identificarea surselor de 
finantare.
Programul anual al achiziţiilor publice se elaborează pe baza referatelor de necesitate 
transmise de compartimentele si directiile autorităţilor contractante şi cuprinde totalitatea 
contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru pe care autoritatea contractantă 
intenţionează să le atribuie în decursul anului următor.
Atunci când stabileşte programul anual al achiziţiilor publice, UAT Comuna Beba Veche, 
prin intermediul compartimentului specializat va ţine cont de:
a)	necesităţile obiective de produse, servicii şi lucrări;
b)	gradul de prioritate a necesităţilor prevăzute la lit. a);
c)	anticipările cu privire la sursele de finanţare ce urmează a fi identificate.
După aprobarea bugetului propriu, UAT Comuna Beba Veche va actualiza programul 
anual al achiziţiilor publice în funcţie de fondurile aprobate.
Programul anual al achiziţiilor publice cuprinde informaţii referitoare la:
a)	obiectul contractului de achiziţie publică/acordului-cadru;
b)	codul vocabularului comun al achiziţiilor publice (CPV);
c)	valoarea estimată a contractului/acordului-cadru ce urmează a fi atribuit ca rezultat al 
derulării unui proces de achiziţie, exprimată în lei, fără TVA;
d)	sursa de finanţare;
e)	procedura stabilită pentru derularea procesului de achiziţie;
f)	data estimată pentru iniţierea procedurii;
g)	data estimată pentru atribuirea contractului;
h)	modalitatea de derulare a procedurii de atribuire, respectiv online sau offline.



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

Secretar general



                    Comisia de specialitate a Consiliului local al comunei Beba Veche, in 
urma repartizarii documentatiei privind proiectul de hotarare atasat, privind 
aprobarea Strategiei anuale de achiziţii publice a comunei Beba Veche pe anul 
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. 164/22.01.2020
-Raportul de specialitate întocmit de Secretar general nr. 165/22.01.2020
	
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 temeiul prevederilor Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice, ale art.11 alin. 
(2), (3) şi (6), art.12 şi ale art.13 din H.G.R nr.395/2016 pentru aprobarea normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de 
achiziţie publică/ acord-cadru din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice, ale 
Ordinului ANAP nr 281/2016, cu modificările şi completările ulterioare,

          Ţinând seama de prevederile art.7, alin.(13) din Legea nr.52/2003 privind 
transparenta decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare



ROMÂNIA
JUDETUL TIMIS
COMUNA BEBA VECHE
CONSILIUL LOCAL

          În temeiul prevederilor art. art. 129 alin. 4) lit. e) 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. 164/22.01.2020  precum si Raportul de specialitate 
întocmit de   Secretar general înregistrat sub nr. 165/22.01.2020
         În baza Avizului eliberat de Comisia de activităţi economico-financiare, amenajarea 
teritoriului şi urbanism, juridică şi de disciplină, președinte TOTH EDE;

privind aprobarea Strategiei anuale de achiziţii publice a comunei Beba 
Veche pe anul 2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 11/20.02.2020

          În temeiul prevederilor Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice, ale art.11 alin. 
(2), (3) şi (6), art.12 şi ale art.13 din H.G.R nr.395/2016 pentru aprobarea normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de 
achiziţie publică/ acord-cadru din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice, ale 
Ordinului ANAP nr 281/2016, cu modificările şi completările ulterioare,

          Ţinând seama de prevederile art.7, alin.(13) din Legea nr.52/2003 privind 
transparenta decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare

Articolul 1 - Se aprobă Strategia anuală de achiziţii publice a UAT Comuna Beba 
Veche, pentru anul 2020, care constituie anexă şi face parte integrantă din prezenta 
hotărâre.

Articolul 2 - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul comunei 
Beba Veche şi  Compartimentul Achiziţii publice.

Articolul 3 - Prezenta hotărârea se poate contesta potrivit prevederilor Legii 
contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Articolul 4 - Prezenta hotarare se comunică:
- Institutiei Prefectului- judetul Timis,
- Primarului comunei Beba Veche;
- Afisare la sediul institutiei;
- Publicare pe site web http://primariabebaveche.blogspot.com/p/monitorul-local.html;



Initiator
Ioan Bohancanu, Primar, 

                   Avizat spre legalitate,          
                   Sorin Giuroescu

                   Secretar General al comunei Beba Veche

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



ROMÂNIA
JUDETUL TIMIS

COMUNA BEBA VECHE
CONSILIUL LOCAL

          Consiliul local al comunei  Beba Veche, județul Timiș, întrunit în ședință ordinară 
în data de 28.02.2020
         Având în vedere Referatul/Expunerea de motive întocmit de Aparat de specialitate 
al primarului înregistrată sub nr. 164/22.01.2020  precum si Raportul de specialitate 
întocmit de  Secretar general înregistrat sub nr. 165/22.01.2020
         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. e), 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 Strategiei anuale de achiziţii publice a comunei Beba 
Veche pe anul 2020

HOTĂRÂRE

          În temeiul prevederilor Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice, ale art.11 alin. 
(2), (3) şi (6), art.12 şi ale art.13 din H.G.R nr.395/2016 pentru aprobarea normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de 
achiziţie publică/ acord-cadru din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice, ale 
Ordinului ANAP nr 281/2016, cu modificările şi completările ulterioare,

          Ţinând seama de prevederile art.7, alin.(13) din Legea nr.52/2003 privind 
transparenta decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare

Articolul 1 - Se aprobă Strategia anuală de achiziţii publice a UAT Comuna Beba 
Veche, pentru anul 2020, care constituie anexă şi face parte integrantă din prezenta 
hotărâre.

Articolul 2 - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul comunei 
Beba Veche şi  Compartimentul Achiziţii publice.

Articolul 3 - Prezenta hotărârea se poate contesta potrivit prevederilor Legii 
contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

Articolul 4 - Prezenta hotarare se comunică:
- Institutiei Prefectului- judetul Timis,
- Primarului comunei Beba Veche;
- Afisare la sediul institutiei;
- Publicare pe site web http://primariabebaveche.blogspot.com/p/monitorul-local.html.

Președinte de ședință
BRUDER TIMEA-TEREZIA, 

                   Avizat spre legalitate,          
                   Sorin Giuroescu

                   Secretar General al comunei Beba Veche



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. 11/2020

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  

28.02.2020

29.02.2020

03.03.2020

03.03.2020

03.03.2020

2

Beba Veche la data de 28.02.2020
Nr.11

Adoptata cu 9 voturi Pentru  de la 10 consilieri prezenți.

Au absentat:CIOBANU LIVIU

Situatie vot consilieri

ARDELEAN GHEORGHE Abtinere
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1. Date privind autoritatea/entitatea contractantă 

UAT COMUNA BEBA VECHE 

Adresa poştală: Comuna Beba Veche, judetul Timis, Cod poştal: 307035, România,  

Adresa internet (URL): www.primariabebaveche.ro,  

Adresa profilului cumpărătorului (URL): www.e-licitatie.ro



 

2. Legislaţia aplicabilă 

Strategia anuală de achiziţie a fost elaborată în conformitate cu : 

> Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare 

> Hotărârii nr. 395/2016 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-

cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice 

> Alte informaţii regăsite pe site-ul www.anap.ro 

3. Obiectul şi scopul strategiei anuale 

Scopul strategiei anuale de achiziţii din cadrul UAT Comuna Beba Veche, judetul Timis este de 

a planifica procesul de achiziţii publice astfel încât să fie îndeplinite obiectivele municipiului din punct 

de vedere organizatoric, financiar, legal şi competitiv. Planificarea achiziţiilor este transformarea 

misiunii instituţiei, scopurilor şi a obiectivelor în activităţi măsurabile. Aceste activităţi sunt utilizate 

pentru a planifica, bugeta şi de a gestiona funcţia de achiziţii publice din cadrul instituţiei. 

În conformitate cu prevederile art. 11. alin. (3) din din HG nr. 395/2016 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie 

publica/acordului- cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice ,,Strategia anuală de achiziţie 

publică se realizează in ultimul trimestru al anului anterior anului căruia ii corespund procesele de achiziţie 

publică cuprinse in acestea, şi se aprobă de către conducătorul autorităţii contractante 

Potrivit dispoziţiilor art. 11., alin. (2) din HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice 

de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publica/acordului- cadru 

din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, UAT Comuna Beba Veche, judetul Timis, prin 

Compartimentul Achiziţii Publice, a elaborat strategia anuală de achiziţie publică care cuprinde 

totalitatea proceselor de achiziţie publică planificate a fi lansate pe parcursul anului bugetar 2020. 

Prezenta Strategie este valabilă pe perioada 01.01.2020- 31.12.2020 

Strategia anuală de achiziţie publică la nivelul UAT Comuna Beba Veche, judetul Timis, se poate 

modifica sau completa ulterior, modificări/ completări care se aprobă conform prevederilor Legii 

achiziţiilor publice nr. 98/2016 şi HG nr. 395/02.06.2016. Introducerea modificărilor şi completărilor 

în prezenta Strategie, este condiţionată de identificarea surselor de finanţare. 

Potrivit dispoziţiilor Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice şi a HG nr. 395/2016 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie 

publică/ acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, UAT Comuna Beba Veche, 

judetul Timis a procedat la întocmirea prezentei Strategii prin utilizarea a cel puţin a următoarelor 

elemente estimative: 

a) Necesităţile identificate la nivel de autoritate contractantă având la bază referatele de necesitate 

întocmite de şefii de compartimente şi direcţii din cadrul Primăriei Comunei Beba Veche, judetul 

Timis pentru anul 2020, ca fiind necesar a fi satisfăcute ca rezultat al unui proces de achiziţie; 

b) valoarea estimată a achiziţiei corespunzătoare fiecărei necesităţi; 

c) capacitatea profesională existentă la nivel de autoritate contractantă pentru derularea unui 

proces care să asigure beneficiile anticipate; 



 

d) resursele existente la nivel de autoritate contractantă care pot fi alocate derulării proceselor de 

achiziţii publice. 

4. Etapele procesului de achiziţie publica 

Atribuirea unui contract de achiziţie publică/acord-cadru este rezultatul unui proces ce se derulează 

în mai multe etape. 

Compartimentul specializat în cadrul Primăriei Comunei Beba Veche, judetul Timis are obligaţia de 

a se documenta şi de a parcurge pentru fiecare proces de achiziţie publică trei etape distincte: 

I. etapa de planificare/pregătire, inclusiv consultarea pieţei; 

II. etapa de organizare a procedurii şi atribuirea contractului/acordului-cadru; 

III. etapa post atribuire contract/acord-cadru, respectiv executarea şi monitorizarea 

implementării contractului/acordului-cadru. 

I. Etapa de planificare/pregătire a unui proces de achiziţie publică se iniţiază prin identificarea 

necesităţilor şi elaborarea referatelor de necesitate şi se încheie cu aprobarea de către conducătorul 

autorităţii contractante a documentaţiei de atribuire, inclusiv a documentelor-suport, precum şi a 

strategiei de contractare pentru procedura respectivă. 

Strategia de contractare este un document al fiecărei achiziţii cu o valoare estimată egală sau mai 

mare decât pragurile valorice stabilite la art. 7 alin. (5) din Legea 98/2016, iniţiată de autoritatea 

contractantă şi este obiect de evaluare a ANAP, în condiţiile stabilite la art. 23, odată cu 

documentaţia de atribuire. 

Prin intermediul strategiei de contractare se documentează deciziile din etapa de 

planificare/pregătire a achiziţiei în legătură cu: 

a) relaţia dintre obiectul, constrângerile asociate şi complexitatea contractului, pe de o parte, şi 

resursele disponibile la nivel de autoritate contractantă pentru derularea activităţilor din etapele 

procesului de achiziţie publică, pe de altă parte; 

b) procedura de atribuire aleasă, precum şi modalităţile speciale de atribuire a contractului de 

achiziţie publică asociate, dacă este cazul; 

c) tipul de contract propus şi modalitatea de implementare a acestuia; 

d) mecanismele de plată în cadrul contractului, alocarea riscurilor în cadrul acestuia, măsuri de 

gestionare a acestora, stabilirea penalităţilor pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a 

obligaţiilor contractuale; 

e) justificările privind determinarea valorii estimate a contractului/acordului-cadru, precum şi orice 

alte elemente legate de obţinerea de beneficii pentru autoritatea contractantă şi/sau îndeplinirea 

obiectivelor comunicate la nivelul sectorului administraţiei publice în care activează autoritatea 

contractantă; 

f) justificările privind alegerea procedurii de atribuire în situaţiile prevăzute la art. 69 alin. (2) - (5) din 

Lege şi, după caz, decizia de a reduce termenele în condiţiile legii, decizia de a nu utiliza împărţirea 

pe loturi, criteriile de calificare privind capacitatea şi, după caz, criteriile de selecţie, criteriul de 

atribuire şi factorii de evaluare utilizaţi; 



 

g) obiectivul din strategia regională/naţională de dezvoltare la a cărui realizare contribuie 

contractul/acordul-cadru respectiv, dacă este cazul; 

h) orice alte elemente relevante pentru îndeplinirea necesităţilor autorităţii contractante.  

Consultarea pieţei 

În condiţiile art. 139 din Legea 98/2016, autoritatea contractantă poate derula un proces de 

consultare a pieţei, ca parte a procesului de achiziţie publică, care se iniţiază prin publicarea în 

SEAP, precum şi prin orice alte mijloace, a unui anunţ privind consultarea, în cazul în care doreşte 

achiziţionarea unor produse/servicii/lucrări cu grad ridicat de complexitate tehnică, financiară sau 

contractuală, ori din domenii cu un rapid progres tehnologic. 

Necesităţile identificate la nivelul UAT Comuna Beba Veche, judetul Timis au la bază referatele de 

necesitate pentru anul 2020, ca fiind necesar a fi satisfăcute ca rezultat al unui proces de achiziţie. 

2. Etapa de organizare a procedurii şi atribuire a contractului/acordului-cadru începe prin transmiterea 

documentaţiei de atribuire în SEAP şi se finalizează odată cu intrarea în vigoare a contractului de 

achiziţie publică/acordului-cadru. 

UAT Comuna Beba Veche, judetul Timis realizează procesele de achiziţie publică prin utilizarea 

uneia dintre următoarele abordări: 

a) cu resursele profesionale necesare celor trei etape mai sus identificate existente la nivel de 

autoritate contractantă; 

b) cu ajutorul unui furnizor de servicii de achiziţie, selectat în condiţiile legii. 

Capacitatea profesională existentă la nivel de autoritate contractantă pentru derularea procesului de 

achiziţie publică care să asigure beneficiile anticipate este realizat prin compartimentul de achiziţii 

publice. 

Având în vedere art. 11 coroborat cu art. 2 alin. (1) din HG 395/2016 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie 

publică/acordului- cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, în cadrul autorităţii 

contractante, UAT Comuna Beba Veche, judetul Timis acest proces este realizat de catre un furnizor 

selectat.. 

Comisia de evaluare pentru prezenta procedură va fi numită din cadrul acestor compartimente, în 

funcţie de disponibilitatea persoanelor angajate la momentul deschiderii ofertelor. 

Autoritatea contractantă are obligaţia de a desemna, pentru atribuirea contractelor de achiziţie 

publică/acordurilor-cadru, persoane responsabile pentru evaluarea ofertelor şi, după caz, a 

solicitărilor de participare, care se constituie într-o comisie de evaluare. 

În acest sens, din cadrul comisiei de evaluare fac parte membri aparţinând compartimentelor 

primariei Comunei Beba Veche, judetul Timis. 

În ceea ce priveşte posibilitatea cooptări în cadrul procedurii a experţilor cooptaţi, în cazul în care va 

fi necesar, se va solicita serviciile acestora. Experţii cooptaţi nu vor avea drept de vot în cadrul 

comisiei de evaluare, însă în îndeplinirea atribuţiilor ce le revin potrivit legii şi a mandatului primit în 

baza deciziei de desemnare, precum şi a competenţelor personale, aceştia vor proceda la 

întocmirea unor rapoarte de specialitate asupra cărora îşi exprimă punctul de vedere, pe baza 

propriei expertize pe care o deţin. Astfel, expertul cooptat va fi responsabil din punct de vedere 

profesional pentru acurateţea şi realitatea informaţiilor consemnate în cadrul raportului de 

specialitate. Raportul de specialitate elaborat de expertul cooptat este destinat să faciliteze comisiei 



 

de evaluare adoptarea deciziilor în cadrul procesului de analiză a solicitărilor de participare/ofertelor 

şi de stabilire a ofertei/ofertelor câştigătoare. 

Comisia de evaluare are următoarele atribuţii: 

a) deschiderea ofertelor şi, după caz, a altor documente care însoţesc oferta; 

b) verificarea îndeplinirii criteriilor de calificare de către ofertanţi/candidaţi; 

c) realizarea selecţiei candidaţilor, dacă este cazul; 

d) desfăşurarea dialogului cu operatorii economici, în cazul aplicării procedurii de dialog competitiv; 

e) desfăşurarea negocierilor cu operatorii economici, în cazul aplicării procedurilor de negociere; 

f) verificarea conformităţii propunerilor tehnice ale ofertanţilor cu prevederile caietului de sarcini; 

g) evaluarea propunerilor tehnice ale ofertanţilor în conformitate cu criteriile de atribuire, dacă este 

cazul; 

h) verificarea propunerilor financiare prezentate de ofertanţi, inclusiv verificarea conformităţii cu 

propunerile tehnice, verificarea aritmetică, verificarea încadrării în fondurile care pot fi disponibilizate 

pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică respectiv, precum şi, dacă este cazul, verificarea 

încadrării acestora în situaţia prevăzută la art. 210 din Legea nr. 98/2016; 

i) elaborarea solicitărilor de clarificări şi/sau completări necesare în vederea evaluării solicitărilor de 

participare şi/sau ofertelor; 

j) stabilirea ofertelor inacceptabile şi/sau neconforme şi a motivelor care stau la baza încadrării 

acestora în fiecare din aceste categorii; 

k) stabilirea ofertelor admisibile; 

l) aplicarea criteriului de atribuire şi a factorilor de evaluare, astfel cum a fost prevăzut în fişa de date 

a achiziţiei; 

m) stabilirea ofertei/ofertelor câştigătoare sau, după caz, formularea propunerii de anulare a 
procedurii; 

n) elaborarea proceselor-verbale aferente fiecărei şedinţe, a rapoartelor intermediare aferente 

fiecărei etape în cazul procedurilor cu mai multe etape şi a raportului procedurii de atribuire. 

Rapoartele intermediare şi raportul procedurii de atribuire se înaintează de către preşedintele 

comisiei de evaluare conducătorului autorităţii contractante spre aprobare. 

În ceea ce priveşte valoarea estimată a achiziţiei corespunzătoare fiecărei necesităţi, acestea respectă 

modalităţile de calcul al valorii estimate a achiziţiei conform art. 9 din Legea nr. 98/2016. UAT 

Comuna Beba Veche, judetul Timis calculează valoarea estimată a unei achiziţii având în vedere 

valoarea totală de plată, fără TVA, estimată de autoritatea contractantă, luând în considerare orice 

eventuale forme de opţiuni şi prelungiri ale contractului menţionate în mod explicit în documentele 

achiziţiei. 

În ceea ce privesc resursele existente la nivel de autoritate contractantă care pot fi alocate derulării 

proceselor de achiziţii publice, acestea pot fi 

> Resurse financiare 

> Resurse umane 

În ceea ce privesc resursele financiare puse la dispoziţie de UAT Comuna Beba Veche, judetul Timis, 

acestea sunt în limita bugetului anual aprobat. 



 

Printre atribuţiile personalului din departamentul de achiziţie, enumerăm: 

- întreprinde demersurile necesare pentru înregistrarea/reînnoirea/recuperarea înregistrării autorităţii 

contractante în SEAP sau recuperarea certificatului digital, dacă va fi cazul;  

- elaborează şi, după caz, actualizează, strategia de contractare şi programul anual al achiziţiilor 

publice; 

- elaborează şi coordonează activitatea de elaborare a documentaţiei de atribuire şi a documentelor-

suport, pe baza necesităţilor transmise de compartimentul de integrare europeană;  

s îndeplineşte obligaţiile referitoare la publicitate, astfel cum sunt acestea prevăzute de Legea nr. 

98/2016 privind achiziţiile publice;  

- aplică şi finalizează procedura de atribuire;  

- constituie şi păstrează dosarul achiziţiei publice. 

Celelalte compartimente ale autorităţii contractante au obligaţia de a sprijini activitatea 

compartimentului intern specializat în domeniul achiziţiilor, în funcţie de specificul şi complexitatea 

obiectului achiziţiei. 

Sprijinirea activităţii compartimentului intern specializat în domeniul achiziţiilor publice se 

realizează, fără a se limita la acestea, după cum urmează: 

a) transmiterea referatelor de necesitate care cuprind necesităţile de produse, servicii şi lucrări, 

valoarea estimată a acestora, precum şi informaţiile de care dispun, potrivit competenţelor, necesare 

pentru elaborarea strategiei de contractare a respectivelor contracte/acorduri-cadru; 

b) transmiterea, dacă este cazul, a specificaţiilor tehnice aşa cum sunt acestea prevăzute la art. 155 

din Legea nr. 98/2016; 

c) în funcţie de natura şi complexitatea necesităţilor identificate în referatele prevăzute la lit. a), 

transmiterea de informaţii cu privire la preţul unitar/total actualizat al respectivelor necesităţi, în urma 

unei cercetări a pieţei sau pe bază istorică; 

d) informarea cu privire la fondurile alocate pentru fiecare destinaţie, precum şi poziţia bugetară a 

acestora; 

e) informarea justificată cu privire la eventualele modificări intervenite în execuţia 

contractelor/acordurilor- cadru, care cuprinde cauza, motivele şi oportunitatea modificărilor propuse; 

f) transmiterea documentului constatator privind modul de îndeplinire a clauzelor contractuale. 

 

3. Etapa postatribuire contract/acord-cadru, respectiv executarea şi monitorizarea implementării 

contractului/acordului-cadru 

Se vor respecta prevederile CAPITOLUL V din Legea 98/2016: Executarea contractului de 

achiziţie publică/acordului-cadru. 

Achiziţia directă 

Autoritatea contractantă are dreptul de a achiziţiona direct produse, servicii sau lucrări, în măsura în 

care valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, este mai mică decât pragurile valorice prevăzute la art. 

7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016. 

În cazul în care UAT Comuna Beba Veche, judetul Timis nu identifică în cadrul catalogului 

electronic produsul, serviciul sau lucrarea care îi poate satisface necesitatea sau constată că preţul 



 

postat de operatorii economici pentru obiectul achiziţiei este mai mare decât preţul pieţei sau din 

motive tehnice imputabile SEAP nu este posibil accesul la catalogul electronic, atunci se poate 

realiza achiziţia de la orice operator economic, elaborând în acest sens o notă justificativă. 

Achiziţia se realizează pe bază de document justificativ. 

Angajamentul legal prin care se angajează cheltuielile aferente achiziţiei directe poate lua forma 

unui contract de achiziţie publică sau, după caz, a unui document fiscal ori a unei comenzi, inclusiv 

în cazul achiziţiilor iniţiate prin intermediul instrumentelor de plată ce permit posesorului să le 

utilizeze în relaţia cu comercianţii în vederea efectuării de plăţi, fără numerar, pentru achiziţionarea 

de produse, servicii şi/sau lucrări prin intermediul unui terminal. 

5. Programul anual al achiziţiilor publice 

Conform art. 12 alin. (1) din HG nr. 395/2016, în cadrul strategiei anuale de achiziţie publică, 

autoritatea contractantă are obligaţia de a elabora programul anual al achiziţiilor publice, ca 

instrument managerial utilizat pentru planificarea şi monitorizarea portofoliului de procese de 

achiziţie la nivel de autoritate contractantă, pentru planificarea resurselor necesare derulării 

proceselor şi pentru verificarea modului de îndeplinire a obiectivelor din strategia 

locală/regională/naţională de dezvoltare, acolo unde este aplicabil. 

Programul anual al achiziţiilor publice se elaborează pe baza referatelor de necesitate transmise de 

compartimentele si directiile autorităţilor contractante şi cuprinde totalitatea contractelor de achiziţie 

publică/acordurilor-cadru pe care autoritatea contractantă intenţionează să le atribuie în decursul 

anului următor. 

Atunci când stabileşte programul anual al achiziţiilor publice, UAT Comuna Beba Veche, judetul 

Timis, prin intermediul compartimentului specializat va ţine cont de: 

a) necesităţile obiective de produse, servicii şi lucrări; 

b) gradul de prioritate a necesităţilor prevăzute la lit. a); 

c) anticipările cu privire la sursele de finanţare ce urmează a fi identificate. 

După aprobarea bugetului propriu, UAT Comuna Beba Veche, judetul Timis va actualiza programul 

anual al achiziţiilor publice în funcţie de fondurile aprobate. 

Programul anual al achiziţiilor publice cuprinde informaţii referitoare la: 

a) obiectul contractului de achiziţie publică/acordului-cadru; 

b) codul vocabularului comun al achiziţiilor publice (CPV); 
c) valoarea estimată a contractului/acordului-cadru ce urmează a fi atribuit ca rezultat al derulării 

unui proces de achiziţie, exprimată în lei, fără TVA; 

d) sursa de finanţare; 

e) procedura stabilită pentru derularea procesului de achiziţie; 

f) data estimată pentru iniţierea procedurii; 

g) data estimată pentru atribuirea contractului; 

h) modalitatea de derulare a procedurii de atribuire, respectiv online sau offline. 

După definitivarea programului anual al achiziţiilor publice, autoritatea contractantă are obligaţia de 

a publica semestrial în SEAP extrase din acesta, precum şi orice modificări asupra acestora, în 

termen de 5 zile lucrătoare, extrase care se referă la: 

a) contractele/acordurile-cadru de produse şi/sau servicii a căror valoare estimată este mai mare 

sau egală cu pragurile prevăzute la art. 7 alin. (1) din Legea 98/2016; 

b) contractele/acordurile-cadru de lucrări a căror valoare estimată este mai mare sau egală cu 

pragurile prevăzute la art. 7 alin. (5) din Legea 98/2016. 



 

Prin excepţie de la art. 12 alin. (1) din HG 395/2016, în cazul în care autoritatea contractantă 

implementează proiecte finanţate din fonduri nerambursabile şi/sau proiecte de cercetare-

dezvoltare, are obligaţia de a elabora distinct pentru fiecare proiect în parte un program al achiziţiilor 

publice aferent proiectului respectiv. 

Autoritatea contractantă, prin compartimentul intern specializat în domeniul achiziţiilor, are obligaţia 

de a ţine evidenţa achiziţiilor directe de produse, servicii şi lucrări, ca parte a strategiei anuale de 

achiziţii publice. 

Întocmit, 
 



Judetul Timis UAT Comuna Beba Veche
Nr. 150/21.01.2020

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 însuşirea stadiului de 
înscriere a datelor în registrul agricol pe semestrul II al anului 2019 şi aprobarea programului de 
măsuri pentru eficientizarea înscrierii datelor

Considerente legale:
În conformitate cu prevederile art.45 din Ordinul Nr.289/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice 
privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019;

Situatia in fapt:

         Pentru aceste motive PROPUN

Se aprobă însuşirea analizei stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pe semestrul II al 
anului 2019, prevăzută în Anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Se aprobă programul de măsuri pentru eficientizarea înscrierii datelor în registrul agricol, 
prevăzut în Anexa Nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul comunei 
Beba Veche, prin compartimentele din cadrul aparatului său de specialitate.
Prezenta hotarare se comunică:
- Institutiei Prefectului- judetul Timis,
- Primarului comunei Beba Veche;
- persoanei responsabile cu registrul agricol, referent Pîrlăgeanu Andreea,
- Afisare la sediul institutiei;
- Publicare pe site web http://bebaveche.myds.me/wordpress/;

          Ioan Bohancanu
          Primar

          Intocmit
          Secretar general



Judetul Timis UAT Comuna Beba Veche
Nr. 151/21.01.2020

                    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 însuşirea stadiului de înscriere a datelor în registrul 
agricol pe semestrul II al anului 2019 şi aprobarea programului de măsuri pentru 
eficientizarea înscrierii datelor

         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.45 din Ordinul Nr.289/2017 pentru aprobarea Normelor 
tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019;

          Analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pe semestrul II al anului 
2019

Pentru asigurarea unei evidenţe unitare cu privire la starea şi dezvoltarea agriculturii 
este necesară organizarea şi ţinerea la zi a registrului agricol, în format letric și 
electronic.
Registrul Agricol constituie documentul oficial de evidenţă primară unitară în care se 
înscriu date privind terenurile deţinute, pe categorii, modul de utilizare a suprafeţei 
agricole, suprafaţa arabilă cultivată cu principalele culturi, suprafeţele amenajate pentru 
irigat, numărul pomilor, efective de păsări şi animale, utilaje şi instalaţii agricole.
Registrul agricol constituie bază de date pentru eliberarea documentelor doveditoare 
privind proprietatea animalelor în vederea vânzării în târguri şi oboare, privind calitatea 
de producător agricol în vederea vânzării produselor pe piaţă, starea materială pentru 
situaţii de protecţie socială, sursă administrativă de date pentru sistemul informaţional şi 
statistic.
Având în vedere prevederile art.8 alin.(4) din Ordinul Nr.289/2017 pentru aprobarea 
Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-
2019, potrivit cărora
„semestrial, în şedinţa consiliului local, prin grija primarului, se face analiza stadiului de 
înscriere a datelor în registrul agricol şi, prin hotărâre, se stabilesc măsuri pentru 
eficientizarea acestei
activităţi”, la nivelul comunei Beba Veche s-a procedat la întocmirea următoarei analize 
cu privire la stadiul de înscriere a datelor în registrul agricol.
Referitor la stadiul de înscriere a datelor în registrul agricol pe semestrul II al anului 
2019, vă aducem la cunoştinţă următoarele :
-În prezent, la nivelul UAT Comuna Beba Veche sunt constituite 15 volume de Registru 
agricol, în care sunt înregistrate 1500 poziţii, din care 17 poziţii au fost înregistrate în 
semestrul II al anului 2019.
-În conformitate cu prevederile art.45 din Ordinul Nr.289/2017 pentru aprobarea 
Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-
2019, în semestrul II al anului 2019 au fost înregistrate 87contracte de arendă.
-În conformitate cu prevederile art.42 din Ordinul Nr.289/2017 pentru aprobarea 
Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-
2019, au fost înscrise în registrul agricol un număr de 240 atestate de producător şi 243 
carnete de comercializare a produselor din sectorul agricol.
Program de măsuri pentru eficientizarea înscrierii datelor în registru agricol

1.Se vor publica pe pagina de internet www.primariabebaveche.ro prevederile legale 
specifice şi termenele de înregistrare în registrele agricole-în termen de 20 de zile de la 



aprobarea programului de
măsuri pentru eficientizarea înscrierilor datelor în registrul agricol.
2.Se vor publica pe pagina de internet www.primariabebaveche.ro formularul tipizat al 
declaraţiei privind înscrierea în registru agricol şi actele necesare- în termen de 20 de 
zile de la aprobarea
programului de măsuri pentru eficientizarea înscrierilor datelor în registrul agricol.
3. Se va continua utilizarea aplicaţiei privind Registrul agricol în format electronic, în 
vederea interconectării ulterioare a acesteia cu Registrul Agricol Naţional (RAN) .
4. Registrul agricol se va întocmi şi tine la zi, în format letric si electronic.
5. Semestrial, se va înainta adresă către Camera Notarilor Publici pentru verificarea 
dezbaterii succesiunii în registrul de evidenţă a procedurilor succesorale pentru 
persoanele decedate înscrise în Registrul agricol- în termen de 30 de zile de la 
aprobarea programului de măsuri pentru eficientizarea înscrierilor datelor în registrul 
agricol.
6. Semestrial, se va înainta adresă către Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a 
Persoanelor Sânnicolau Mare pentru verificarea înregistrării deceselor persoanelor  
înscrise în Registrul agricol- în termen de 30 de zile de la aprobarea programului de 
măsuri pentru eficientizarea înscrierilor datelor în registrul agricol.
7. Se va continua colaborarea dintre Compartimentul Contabilitate, Impozite şi Taxe şi 
Compartimentul Agricultură şi Registru Agricol, în urma căreia prin eliberarea 
adeverinței ce cuprinde suprafeţele şi categoriile de folosinţă a terenurilor, se asigură 
concordanţa între evidenţele Compartimentului Contabilitate, Impozite şi Taxe şi cele 
ale compartimentului emitent.
8. Se vor înainta adrese către Compartimentul Contabilitate, Impozite şi Taxe pentru 
transmiterea de informaţii referitoare la comunicarea numelor şi prenumelor persoanelor 
care sunt impuse la rolul fiscal cu terenuri agricole aflate pe raza administrativ-teritorială 
a UAT Comuna Beba Veche- în termen de 30 de zile de la aprobarea programului de 
măsuri pentru eficientizarea înscrierilor datelor în registrul agricol.
9. Semestrial, se va verifica concordanţa înregistrărilor dn registru agricol și registrul de 
rol, în format electronic- în termen-10 zile de la încheierea semestrului.

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

Compartiment  AGRICOL, EVIDENTA EXPLOATATII AGRICOLE



                    Comisia de specialitate a Consiliului local al comunei Beba Veche, in 
urma repartizarii documentatiei privind proiectul de hotarare atasat, privind 
însuşirea stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pe semestrul II al 
anului 2019 şi aprobarea programului de măsuri pentru eficientizarea înscrierii 
datelor am analizat in sedinta acest proiect, constatand urmatoarele:
Temeiuri legale invocate si documente atasate:
-Referatul/Expunerea de motive întocmit de Secretar general  nr. 150/21.01.2020
-Raportul de specialitate întocmit de Compartiment  AGRICOL, EVIDENTA 
EXPLOATATII AGRICOLE nr. 151/21.01.2020
	
Constatand ca:

Președinte, TIFAN  MIKLOS

Secretar,     FARCA LIDIA

Membrii:     BICAN AURELIAN

Comisia de agricultură, protecţia 
mediului si turism

                    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.45 din Ordinul Nr.289/2017 pentru aprobarea 
Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 
2015-2019;



ROMÂNIA
JUDETUL TIMIS
COMUNA BEBA VECHE
CONSILIUL LOCAL

          În temeiul prevederilor art. art. 129 alin. 2) 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. 150/21.01.2020  precum si Raportul de specialitate întocmit de   
Compartiment  AGRICOL, EVIDENTA EXPLOATATII AGRICOLE înregistrat sub nr. 
151/21.01.2020
         În baza Avizului eliberat de Comisia de agricultură, protecţia mediului si turism, 
președinte TIFAN  MIKLOS;

privind însuşirea stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pe 
semestrul II al anului 2019 şi aprobarea programului de măsuri pentru 

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 12/

          În conformitate cu prevederile art.45 din Ordinul Nr.289/2017 pentru aprobarea 
Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 
2015-2019;

Articolul 1 - Se aprobă însuşirea analizei stadiului de înscriere a datelor în registrul 
agricol pe semestrul II al anului 2019, prevăzută în Anexa nr.1, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.

Articolul 2 - Se aprobă programul de măsuri pentru eficientizarea înscrierii datelor în 
registrul agricol, prevăzut în Anexa Nr.2, care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre.

Articolul 3 - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 
Primarul comunei Beba Veche, prin compartimentele din cadrul aparatului său de 
specialitate.

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



Initiator
Ioan Bohancanu, Primar, 

                   Refuz de semnare inregistrat sub nr. 1          
                   Sorin Giuroescu

                   Secretar General al comunei Beba Veche

Repartizat la: 
Comisia de agricultură, protecţia mediului si turism, președinte TIFAN MIKLOS



ROMÂNIA
JUDETUL TIMIS

COMUNA BEBA VECHE
CONSILIUL LOCAL

          Consiliul local al comunei  Beba Veche, județul Timiș, întrunit în ședință ordinară 
în data de 28.02.2020
         Având în vedere Referatul/Expunerea de motive întocmit de Secretar general 
înregistrată sub nr. 150/21.01.2020  precum si Raportul de specialitate întocmit de  
Compartiment  AGRICOL, EVIDENTA EXPLOATATII AGRICOLE înregistrat sub nr. 
151/21.01.2020
         În baza Avizului eliberat de Comisia de agricultură, protecţia mediului si turism, 
președinte TIFAN  MIKLOS

          În temeiul prevederilor art. art. 129 alin. 2) 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 însuşirea stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol pe 
semestrul II al anului 2019 şi aprobarea programului de măsuri pentru 

eficientizarea înscrierii datelor

HOTĂRÂRE

          În conformitate cu prevederile art.45 din Ordinul Nr.289/2017 pentru aprobarea 
Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 
2015-2019;

Articolul 1 - Se aprobă însuşirea analizei stadiului de înscriere a datelor în registrul 
agricol pe semestrul II al anului 2019, prevăzută în Anexa nr.1, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.

Articolul 2 - Se aprobă programul de măsuri pentru eficientizarea înscrierii datelor în 
registrul agricol, prevăzut în Anexa Nr.2, care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre.

Articolul 3 - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 
Primarul comunei Beba Veche, prin compartimentele din cadrul aparatului său de 
specialitate.

Articolul 4 - Prezenta hotarare se comunică:
- Institutiei Prefectului- judetul Timis,
- Primarului comunei Beba Veche;
- persoanei responsabile cu registrul agricol, referent Pîrlăgeanu Andreea,
- 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



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. 12/2020

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  

28.02.2020

29.02.2020

03.03.2020

03.03.2020

03.03.2020

2

Beba Veche la data de 28.02.2020
Nr.12

Adoptata cu 10 voturi Pentru  de la 10 consilieri prezenți.

Au absentat:CIOBANU LIVIU



Anexa nr. 1 
la HCL nr. 12/2020 

 
 

Analiza stadiului de înscriere a datelor în registrul agricol  
pe semestrul II al anului 2019 

 
 

-În prezent, la nivelul UAT Comuna Beba Veche sunt constituite 15 volume de 

Registru agricol, în care sunt înregistrate 1500 poziţii, din care 17 poziţii au fost 

înregistrate în semestrul II al anului 2019. 

-În conformitate cu prevederile art.45 din Ordinul Nr.289/2017 pentru aprobarea 

Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru 

perioada 2015-2019, în semestrul II al anului 2019 au fost înregistrate 87 

contracte de arendă. 

-În conformitate cu prevederile art.42 din Ordinul Nr.289/2017 pentru aprobarea 

Normelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru 

perioada 2015-2019, au fost înscrise în registrul agricol un număr de 240 

atestate de producător şi 243 carnete de comercializare a produselor din 

sectorul agricol. 

 

 
 

 



Anexa nr. 2 
la HCL nr. 12/2020 

 
PROGRAM DE MĂSURI PENTRU EFICIENTIZAREA ÎNSCRIERII DATELOR 

ÎN REGISTRU AGRICOL 
 
1.Se vor publica pe pagina de internet www.primariabebaveche.ro prevederile legale 

specifice şi termenele de înregistrare în registrele agricole-în termen de 20 de zile de la 

aprobarea programului de măsuri pentru eficientizarea înscrierilor datelor în registrul agricol. 

2.Se vor publica pe pagina de internet www.primariabebaveche.ro formularul tipizat al 

declaraţiei privind înscrierea în registru agricol şi actele necesare- în termen de 20 de zile de 

la aprobarea programului de măsuri pentru eficientizarea înscrierilor datelor în registrul 

agricol. 

3. Se va continua utilizarea aplicaţiei privind Registrul agricol în format electronic, în vederea 

interconectării ulterioare a acesteia cu Registrul Agricol Naţional (RAN) . 

4. Registrul agricol se va întocmi şi tine la zi, în format letric si electronic. 

5. Semestrial, se va înainta adresă către Camera Notarilor Publici pentru verificarea 

dezbaterii succesiunii în registrul de evidenţă a procedurilor succesorale pentru persoanele 

decedate înscrise în Registrul agricol- în termen de 30 de zile de la aprobarea programului  

de măsuri pentru eficientizarea înscrierilor datelor în registrul agricol. 

6. Semestrial, se va înainta adresă către Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a 

Persoanelor Sânnicolau Mare pentru verificarea înregistrării deceselor persoanelor  înscrise 

în Registrul agricol- în termen de 30 de zile de la aprobarea programului de măsuri pentru 

eficientizarea înscrierilor datelor în registrul agricol. 

7. Se va continua colaborarea dintre Compartimentul Contabilitate, Impozite şi Taxe şi 

Compartimentul Agricultură şi Registru Agricol, în urma căreia prin eliberarea adeverinței ce 

 cuprinde suprafeţele şi categoriile de folosinţă a terenurilor, se asigură concordanţa între 

evidenţele Compartimentului Contabilitate, Impozite şi Taxe şi cele ale compartimentului 

emitent. 

8. Se vor înainta adrese către Compartimentul Contabilitate, Impozite şi Taxe pentru 

transmiterea de informaţii referitoare la comunicarea numelor şi prenumelor persoanelor care 

sunt impuse la rolul fiscal cu terenuri agricole aflate pe raza administrativ-teritorială a UAT 

Comuna Beba Veche- în termen de 30 de zile de la aprobarea programului de măsuri pentru 

eficientizarea înscrierilor datelor în registrul agricol. 

9. Semestrial, se va verifica concordanţa înregistrărilor dn registru agricol și registrul de rol,  



Judetul Timis UAT Comuna Beba Veche
Nr. 511/24.02.2020

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. 
5/2019 privind organizarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pentru anul 
şcolar 2019-2020 din Comnua Beba Veche; – Ordinului 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; –
Legii nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020; – Ordinului 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; – 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 destinatie 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                                                                   10000 lei
din care:
- Alte venituri din proprietate cod 30.2E.50               10000 lei
1.TOTAL CHELTUIELI                                                               10000 lei
din care:
- Obiecte de inventar cod 20.05.30                                 10000 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 hotarare se comunică:
- Institutiei Prefectului- judetul Timis,
- Primarului comunei Beba Veche;



- Afisare la sediul institutiei;
- Publicare pe site web http://primariabebaveche.blogspot.com/p/monitorul-local.html;

          Ioan Bohancanu
          Primar

          Intocmit
          Aparat de specialitate al primarului



Judetul Timis UAT Comuna Beba Veche
Nr. 512/24.02.2020

                    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 Școala Gimnazială Beba Veche inregistrate la Primaria 
comunei Beba Veche sub nr. 91/24.02.2020,
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. 5/2019 privind 
organizarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pentru anul şcolar 
2019-2020 din Comnua Beba Veche; – Ordinului 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; – Legii nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020; – Ordinului 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; –
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



                    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 Aparat de specialitate al primarului  
nr. 511/24.02.2020
-Raportul de specialitate întocmit de Compartiment  CONTABILITATE, VENITURI SI 
URMARIRE, INCASARE TAXE SI IMPOZITE nr. 512/24.02.2020
	-Adresa 91/24.02.2020 de la Școala Gimnazială Beba Veche;
Constatand ca:

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 

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. 5/2019 privind organizarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar 
de stat pentru anul şcolar 2019-2020 din Comnua Beba Veche;
– Ordinului 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;
– Legii nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020;
– Ordinului 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;
– Legii nr. 195/2006 – Legea cadru a descentralizării – cu modificările şi completările 
ulterioare;



Președinte, TOTH EDE

Secretar,     CIOBANU LIVIU

Membrii:     HORVATH STEFAN

supunerea spre adoptare in sedinta Consiliului local.



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. 511/24.02.2020  precum si Raportul de specialitate 
întocmit de   Compartiment  CONTABILITATE, VENITURI SI URMARIRE, INCASARE 
TAXE SI IMPOZITE înregistrat sub nr. 512/24.02.2020
         Văzând adresa nr. 91/24.02.2020 emisă de Școala Gimnazială 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. 13/24.02.2020

          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. 5/2019 privind organizarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar 
de stat pentru anul şcolar 2019-2020 din Comnua Beba Veche;
– Ordinului 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;
– Legii nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020;
– Ordinului 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;
– Legii nr. 195/2006 – Legea cadru a descentralizării – cu modificările şi completările 
ulterioare;

Articolul 1 - Se aprobă bugetul  de venituri proprii si subventii al Şcolii Gimnaziale Beba 
Veche pe anul 2019, in urmatoarea structura:



1.TOTAL VENITURI                                                                   10000 lei
din care:
- Alte venituri din proprietate cod 30.2E.50               10000 lei
1.TOTAL CHELTUIELI                                                               10000 lei
din care:
- Obiecte de inventar cod 20.05.30                                 10000 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 - 

Articolul 5 - Prezenta hotarare se comunică:
- Institutiei Prefectului- judetul Timis,
- Primarului comunei Beba Veche;
- Afisare la sediul institutiei;
- Publicare pe site web http://primariabebaveche.blogspot.com/p/monitorul-local.html;

Initiator
Ioan Bohancanu, Primar, 

                   Avizat spre legalitate,          
                   Sorin Giuroescu

                   Secretar General al comunei Beba Veche

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



ROMÂNIA
JUDETUL TIMIS

COMUNA BEBA VECHE
CONSILIUL LOCAL

          Consiliul local al comunei  Beba Veche, județul Timiș, întrunit în ședință ordinară 
în data de 28.02.2020
         Având în vedere Referatul/Expunerea de motive întocmit de Aparat de specialitate 
al primarului înregistrată sub nr. 511/24.02.2020  precum si Raportul de specialitate 
întocmit de  Compartiment  CONTABILITATE, VENITURI SI URMARIRE, INCASARE 
TAXE SI IMPOZITE înregistrat sub nr. 512/24.02.2020
         Văzând adresa nr. 91/24.02.2020 emisă de Școala Gimnazială 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 2020

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. 5/2019 privind organizarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar 
de stat pentru anul şcolar 2019-2020 din Comnua Beba Veche;
– Ordinului 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;
– Legii nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020;
– Ordinului 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;
– Legii nr. 195/2006 – Legea cadru a descentralizării – cu modificările şi completările 
ulterioare;

Articolul 1 - Se aprobă bugetul  de venituri proprii si subventii al Şcolii Gimnaziale Beba 
Veche pe anul 2020, in urmatoarea structura:
1.TOTAL VENITURI                                                                   10000 lei
din care:



- Alte venituri din proprietate cod 30.2E.50               10000 lei
1.TOTAL CHELTUIELI                                                               10000 lei
din care:
- Obiecte de inventar cod 20.05.30                                 10000 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;
- Afisare la sediul institutiei;
- Publicare pe site web http://primariabebaveche.blogspot.com/p/monitorul-local.html.

Președinte de ședință
BRUDER TIMEA-TEREZIA, 

                   Avizat spre legalitate,          
                   Sorin Giuroescu

                   Secretar General al comunei Beba Veche

Beba Veche la data de 28.02.2020
Nr.13

Adoptata cu 8 voturi Pentru  de la 10 consilieri prezenți.

Au absentat:CIOBANU LIVIU

Situatie vot consilieri

ARDELEAN GHEORGHE Abtinere

FOLESCU MIRCEA – NICOLAE Abtinere



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. 13/2020

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  

28.02.2020

29.02.2020

03.03.2020

03.03.2020

03.03.2020
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SE APROBA,
ORDONATOR CREDITE

PRIMAR BOHANCANU IOAN

SCOALA GIMNAZIALA BEBA VECHE
COM BEBA VECHE

BUGET  AN 2020
SURSA E -VENITURI

Pagina 1 / 1

Denumirea indicatorilor Simbol Total anual
Trimestrial

I II III IV

Estimari

2021 2022 2023

 SECTIUNEA FUNCTIONARE    10.000,00  0,00  0,00  5.000,00  5.000,00  0,00  0,00  0,00 
 TOTAL VENITURI    10.000,00  0,00  0,00  5.000,00  5.000,00  0,00  0,00  0,00 
 I. VENITURI CURENTE    10.000,00  0,00  0,00  5.000,00  5.000,00  0,00  0,00  0,00 
 C. VENITURI NEFISCALE    10.000,00  0,00  0,00  5.000,00  5.000,00  0,00  0,00  0,00 
 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE    10.000,00  0,00  0,00  5.000,00  5.000,00  0,00  0,00  0,00 
 Venituri din proprietate  30.2E  10.000,00  0,00  0,00  5.000,00  5.000,00  0,00  0,00  0,00 
 Alte venituri din proprietate  30.2E.50  10.000,00  0,00  0,00  5.000,00  5.000,00  0,00  0,00  0,00 

DIRECTOR,
PROF.BRISCAN LAVINIA
   
. . . . . . . . . . .

   
CONTABIL
EC POP DIANA
   
. . . . . . . . . . .
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 Nr.494 din 20.02.2020 
 
Compartiment financiar contabilitate      
 

 

Referat 
 privind inventarierea bunurilor apartinand domeniului public si 

privat al  Comunei Beba Veche pentru anul 2019 
  

Având în vedere prevederile : 
-   Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata cu modificarile si 

completarile ulterioare,  
- Ordinul 2861/2009 privind aprobarea Normelor pentru 

organizarea inventarierii elementelor de naturra activelor, datoriilor 
si capitalurilor proprii, unităţile patrimoniale au obligaţia de a efectua 
anual inventarierea patrimoniului. 

Comisia de inventariere a bunurilor apartinand domeniului 
public si privat al Comunei Beba Veche, numită prin Dispoziţia 
nr.55/22.12.2019 a Primarului comunei Beba Veche, având 
următoarea componenţă: 

PREŞEDINTE 
Bican Aurelian Craciun - viceprimarul comunei, 

MEMBRII: 
Dorlaczi Beatrix - inspector, 
Flori Corina - referent. 

şi-a desfăşurat activitatea de inventariere a mijloacelor fixe şi a 
obiectelor de inventar in perioada de timp alocata, prin verificarea 
pe teren a fiecărui mijloc fix sau obiect de inventar şi confruntarea 
cu datele din evidenţa contabila. Rezultatul inventarierii a fost 
cuprins în documentatia anexata şi are la bază constatările comisiei 
de inventariere. 

        Conform datelor obţinute, Patrimoniul Comunei Beba 
Veche la data de 31.12.2019 este: 

 

 active fixe corporale ............................... 11 132 897lei 
Gr.O –terenuri........................................... .....8 176 326 lei 
Gr.I – construcţii..............................................1 917 075 lei 
Gr.II - echipamente tehnologice ,aparate si instalaţi de 
măsurare,control si reglare.................................834 497 lei 
mijloace de transport.........................,................162 376 lei 
Gr.III- mobilier, aparatură birotică, echipamente protectie  

                      a valorilor umane.......................................42 623 lei 
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  active necorporale Gr.IV......................................,0 lei 
 obiecte de inventar…………………......…............., 0 lei 
 active corporale şi necorporale în  
     curs de execuţie...................................8 106 456 lei 

 
In ceea ce priveste inventarierea creantelor si datoriilor Comunei 

Beba Veche, s-a constatat ca soldul conturilor care corespund 
creantelor si datoriilor , atat faptic cat si scriptic , este : 
 Stocuri…………………...................….........332 668  lei 
 Creante bugetare…………………......…….1 035 934  lei 
 Datorii comerciale si avansuri……………......149 770  lei 
 Datorii catre bugete …………………......….... 30 081  lei 

 
Rezultatul inventarierii a fost confruntat cu evidenţele 

contabile la data de 31.12.2019. 
 

Comisia de inventariere a găsit mijloace fixe şi bunurile de natura 
obiectului de inventar deteriorate, care nu mai pot fi folosite, drept 
pentru care propune casarea mijloacelor fixe şi a bunurile de natura 
obiectului de inventar conform listelor anexate. 

Menţionăm că bunurile de natura obiectului de inventar propuse 
au durată normală de funcţionare depăşită , că valoarea mijloacelor 
fixe a fost amortizată integral, termenul de valabilitate depăşit sau 
deteriorate integral. 

Vă rugăm a analiza propunerile şi a aproba casarea prin 
scoaterea din folosinţă a mijloacelor fixe şi a bunurile de natura 
obiectului de inventor prin predare la centrele de colectare, 
distrugere, sau vânzare la licitaţie conform normelor în vigoare. 

 
Având în vedere cele de mai sus, propunem spre aprobare 

Raportul anual privind inventarierea bunurilor apartinand domeniului 
public si privat al  Comunei Beba Veche  pe anul 2019. 

 

Comisia de inventariere  
 

PREŞEDINTE 
Bican Aurelian Craciun - viceprimarul comunei, 

MEMBRII: 
Dorlaczi Beatrix - inspector, 
Flori Corina - referent.  

 
 



ROMÂNIA 
JUDETUL TIMIS 
COMUNA BEBA VECHE 

 PROCES VERBAL 

     Incheiat astazi 28.02.2020 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.6/2020 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 economist Pop Diana si 
contabil Sofran Nicolae. 
     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; Bali Gabriela;  
Bican Aurelian; Bruder Timea-Terezia; Cosa Dorina; Farca Lidia; Folescu Mircea –  
Nicolae; Horvath Stefan; Tifan Miklos; Toth Ede;  
Absenteaza: CIOBANU LIVIU. 
Datorita faptului ca dl. Ciobanu Liviu indeplinea functia de presedinte de sedinta se solicita 
propuneri pentru numirea unui presedinte de sedinta. 
Dna consilier Farca Lidia propune pe d na consilier Bruder Timea. 
Dl. consilier Ardelean Gheorghe arata ca are acceasi propunere. 
Nefiind alte propuneri se supune la vot si se alege cu 9 voturi pentru inlocuitorul 
presedintelui de sedinta care va semna hotararile adoptate si procesul verbal. 
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 aprobarea contului anual de executie a  
 bugetului local pe anul 2019 initiat de Primar, Ioan Bohancanu 
2 Adoptarea proiectului de hotarare privind acoperirea definitiva a deficitului sectiunii  
 de dezvoltare in valoare de 412800 lei initiat de Primar, Ioan Bohancanu 
3 Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea bugetului local pe anul 2020  
 initiat de Primar, Ioan Bohancanu 
4 Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de  
 interes local pe anul 2020 initiat de Primar, Ioan Bohancanu 
5 Adoptarea proiectului de hotarare privind propunerea aprobarii Agendei culturale pe  
 anul 2020 initiat de Primar, Ioan Bohancanu 
6 Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de  
 invatamant preuniversitar de pe raza comunei Beba Veche pentru anul scolar 2020  
 2021 initiat de Primar, Ioan Bohancanu 
7 Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea comisiei de evaluare pentru  
 procedura de atribuire a contractului de furnizare in cadrul proiectului Achizitionare  
 tractor si utilaje initiat de Primar, Ioan Bohancanu 
8 Adoptarea proiectului de hotarare privind scoaterea din functiune in vederea casarii  
 a unor mijloace fixe cu durata normala de utilizare consumata initiat de Primar, Ioan  
 Bohancanu 



9 Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea cuantumului si platii cotizatiei  
 anuale catre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Distributie Gaz Timis Vest  
 pentru anul 2020 initiat de Primar, Ioan Bohancanu 
10 Adoptarea proiectului de hotarare privind propunerea aprobarii Planului anual de  
 achizitii publice pe anul 2020 initiat de Primar, Ioan Bohancanu 
11 Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii  
 publice a comunei Beba Veche pe anul 2020 initiat de Primar, Ioan Bohancanu 
12 Adoptarea proiectului de hotarare privind insusirea stadiului de inscriere a datelor in  
 registrul agricol pe semestrul II al anului 2019 si aprobarea programului de masuri  
 pentru eficientizarea inscrierii datelor initiat de Primar, Ioan Bohancanu 
13 Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri proprii si  
 subventii al Scolii Gimnaziale Beba Veche pe anul 2020 initiat de Primar, Ioan  
 Bohancanu 
14 Raportul Comisiei de inventariere a patrimoniului comunei pentru anul 2019 
15 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 trece la analizarea punctului nr. 1 al ordinii de zi, respectiv: Adoptarea  
proiectului de hotarare privind aprobarea contului anual de executie a bugetului local 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. Doamna expert Pop Diana face precizari concrete privin veniturile si 
cheltuielile prezentate 
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 acoperirea definitiva a deficitului sectiunii de dezvoltare in 
 valoare de 412800 lei initiat de Primar, Ioan Bohancanu. 
Se prezinta Raportul/Expunere de motive si Referatul de specialitate care sunt anexate la  
dosarul de sedinta. Doamna expert Pop Diana face precizari concrete privind situatia 
prezentata. 
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 bugetului local pe anul 2020 initiat de Primar,  
Ioan Bohancanu. 
Se prezinta Raportul/Expunere de motive si Referatul de specialitate care sunt anexate la  
dosarul de sedinta. Doamna expert Pop Diana face precizari concrete privind veniturile si 
cheltuielile prezentate, precum si investitiile propuse. 
Se constata ca nu au fost depuse amendamente in termenul legal, inclusiv de la afisarea 
publica. 
In continuare se solicita discutii privind proiectul de hotarare. 
dl. consilier Folescu Mircea intreaba ce reprezinta „cheltuieli intretinere comuna” 
dna Pop Diana arata ca reprezinta cheltuieli cu salarii (prestari servicii) efectuate de 
societatea care se ocupa de spatiile comunitatii. 
Dl. consilier Ardelean Gheorghe intreaba care este parcul auto prezentat in buget, din ce 
e format si cine beneficiaza de motorina. Solicita si incasarile de la buldoexcavator cum a 



fost stabilit la sedinta din vara. 
Se arata care sunt autotturismele, si la ce se consuma motorina- motocoase, 
buldoexcavator- si se arata ca a fost pastrat nivelul anului trecut dar cantitatile vor fi 
insuficiente in anul acesta. 
Se supune la vot adoptarea proiectului de hotarare, prin vot deschis. 
     Dupa numararea voturilor a fost centralizata urmatoarea situatie: 
8 voturi Pentru de la 10 consilieri prezenți. 
2 voturi impotriva/abtineri. 
ARDELEAN GHEORGHE     Abtinere 
FOLESCU MIRCEA – NICOLAE Abtinere 
      Se trece la analizarea punctului nr. 4 al ordinii de zi, respectiv: Adoptarea  
proiectului de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pe  
anul 2020 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 propunerea aprobarii Agendei culturale pe anul 2020  
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. 6 al ordinii de zi, respectiv: Adoptarea  
proiectului de hotarare privind aprobarea 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. 7 al ordinii de zi, respectiv: Adoptarea  
proiectului de hotarare privind aprobarea comisiei de evaluare pentru procedura de  
atribuire a contractului de furnizare in cadrul proiectului Achizitionare tractor si utilaje  
initiat de Primar, Ioan Bohancanu. 
Se prezinta Raportul/Expunere de motive si Referatul de specialitate care sunt anexate la  
dosarul de sedinta. 
Dl. consilier Ardelean Gheorghe intreaba ce contine pachetul de utilaje de la tractor. 
dl. primar Ioan Bohancanu arata ca tipul acestora se va stabili in urma licitatiei. 
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. 8 al ordinii de zi, respectiv: Adoptarea  
proiectului de hotarare privind scoaterea din functiune in vederea casarii a unor mijloace 
 fixe cu durata normala de utilizare consumata 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. 9 al ordinii de zi, respectiv: Adoptarea  
proiectului de hotarare privind aprobarea cuantumului si platii cotizatiei anuale catre  
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Distributie Gaz Timis Vest pentru anul 2020  
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 Ardelean Gheorghe intreaba ce se primeste de acesti bani, care este stadiul 
in care e acum lucrarea. 
dl. primar arata ca prima suma de bani a fost cotizatia de la inscierea ca membru 
fondator, iar cu sumele atribuite acum se va dipune conform Hotararii AGA a ADI Gaz. 
Se supune la vot adoptarea proiectului de hotarare, prin vot deschis. 
     Dupa numararea voturilor a fost centralizata urmatoarea situatie: 
8 voturi Pentru de la 10 consilieri prezenți. 
2 voturi impotriva/abtineri. 
ARDELEAN GHEORGHE     Abtinere 
FOLESCU MIRCEA – NICOLAE Abtinere 
      Se trece la analizarea punctului nr. 10 al ordinii de zi, respectiv: Adoptarea  
proiectului de hotarare privind propunerea aprobarii Planului anual de achizitii publice pe 
 anul 2020 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: 
8 voturi Pentru de la 10 consilieri prezenți. 
2 voturi impotriva/abtineri. 
ARDELEAN GHEORGHE     Abtinere 
FOLESCU MIRCEA – NICOLAE Impotriva 
      Se trece la analizarea punctului nr. 11 al ordinii de zi, respectiv: Adoptarea  
proiectului de hotarare privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice a comunei 
 Beba Veche pe anul 2020 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. 

ARDELEAN GHEORGHE Abtinere 



      Se trece la analizarea punctului nr. 12 al ordinii de zi, respectiv: Adoptarea  
proiectului de hotarare privind insusirea stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol 
 pe semestrul II al anului 2019 si aprobarea programului de masuri pentru eficientizarea  
inscrierii datelor 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. 13 al ordinii de zi, respectiv: Adoptarea  
proiectului de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri proprii si subventii al Scolii 
 Gimnaziale Beba Veche pe anul 2020 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: 
8 voturi Pentru de la 10 consilieri prezenți. 
2 voturi impotriva/abtineri. 
ARDELEAN GHEORGHE     Abtinere 
FOLESCU MIRCEA – NICOLAE Abtinere 
      Se trece la analizarea punctului nr. 14 al ordinii de zi, respectiv: Raportul Comisiei 
de inventariere a patrimoniului comunei pentru anul 2019 
Se analizeaza documentele prezentate. 
Se supune la vot Raportul. 

ARDELEAN GHEORGHE Abtinere 
FOLESCU MIRCEA – NICOLAE Abtinere 
      Se trece la analizarea punctului nr. 15 al ordinii de zi, respectiv:  
Probleme de  
interes local. 
Se analizeaza documentele prezentate. 

1. Tabele cereri inchiriere teren intravilan 
a. Chira- se aproba 
b. Bud Nicu – se aproba 
c. Ionitoiu Catalin – se va discuta despre pozitia portii cu acces dinspre 

proprietate privata sau se va identifica un alt grunt disponibil. 
2.  Referat Compartiment contabil privind indreptarea unor erori de inregistrare. 

a. Nr. Rol 2007 se aproba 
b. Nr. Rol 780 se aproba 
c. Nr. Rol 414 se aproba 

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 
 BALI GABRIELA 
 BICAN AURELIAN 
 BRUDER TIMEA-TEREZIA 
 COSA DORINA 
 FARCA LIDIA 
 FOLESCU MIRCEA – NICOLAE 
 HORVATH STEFAN 
 TIFAN MIKLOS 
 TOTH EDE 

 Președinte de ședință 
 BRUDER TIMEA-TEREZIA 

 Sorin Giuroescu 
 Secretar General al comunei Beba Veche 



  

 

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

 Președinte de ședință 
 Consilier BRUDER TIMEA-TEREZIA,  
  
  
 Sorin Giuroescu, 
 Secretar General al comunei Beba Veche 


