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Documentatie privind Adoptarea proiectului de hotarare privind alegerea 
presedintelui de sedinta initiat de Primar, Ioan Bohancanu, Referat de 
specialitate si proiect de hotarare 
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Documentatie privind Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea 
Situatiei financiara anuala pentru exercitiul financiar 2019 a societatii 
Serviciu Public Prestari Servicii Beba Veche SRL initiat de Primar, Ioan 
Bohancanu, Referat de specialitate si proiect de hotarare 

2

Documentatie privind Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea 
Situatiei financiara anuala pentru exercitiul financiar 2019 a societatii Spatii 
Verzi Beba Veche SRL initiat de Primar, Ioan Bohancanu, Referat de 
specialitate si proiect de hotarare 

3

Documentatie privind Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea 
Situatiei financiara anuala pentru exercitiul financiar 2019 a societatii 
Constructii Beba Veche 2015 SRL initiat de Primar, Ioan Bohancanu, 
Referat de specialitate si proiect de hotarare 

4

Documentatie privind Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea 
bugetului de venituri si cheltuieli al societatii Serviciu Public Prestari Servicii 
SRL pe anul 2020 initiat de Primar, Ioan Bohancanu, Referat de specialitate 
si proiect de hotarare 

5

Documentatie privind Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea 
bugetului de venituri si cheltuieli al societatii Spatii Verzi Beba Veche pe anul 
2020 initiat de Primar, Ioan Bohancanu, Referat de specialitate si proiect de 
hotarare 

6

Documentatie privind Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea 
bugetului de venituri si cheltuieli al societatii Constructii Beba Veche 2015 pe 
anul 2020 initiat de Primar, Ioan Bohancanu, Referat de specialitate si 
proiect de hotarare 

7

Documentatie privind Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea 
valorii de investitie si a solicitarii scrisorii de garantie pentru garantarea 
avansului a proiectului Achizitionare tractor si utilaje initiat de Primar, Ioan 
Bohancanu, Referat de specialitate si proiect de hotarare 

8



Documentatie privind Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea 
aderarii Unitatii Administrativ Teritoriale Comuna Valcani in calitate de 
membru asociat la ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA 
DISTRIBUTIE GAZ TIMIS VEST initiat de Primar, Ioan Bohancanu, Referat 
de specialitate si proiect de hotarare 

9

Documentatie privind Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea 
solicitarii de prelungire a Scrisorii de Garantie de la F N G C I M M SA IFN 
pentru realizarea investitiei Dotarea caminelor culturale din comuna Beba 
Veche si Cherestur judetul Timis initiat de Primar, , Referat de specialitate si 
proiect de hotarare 

10

Probleme de interes local.11



D I S P O Z I T I A

privind convocarea Consiliului local al comunei Beba Veche în şedinţă 

ordinară pentru data de 23.03.2020

          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 17.03.2020

Nr.  13

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

data de 23.03.2020, 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. 13/2020

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

17.03.2020

17.03.2020

17.03.2020

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 23.03.2020

ANEXA LA DISPOZITIA NR. 13/2020

PROIECTUL ORDINII DE ZI

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

2 Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea Situatiei financiara 
anuala pentru exercitiul financiar 2019 a societatii Serviciu Public Prestari 
Servicii Beba Veche SRL 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 Situatiei financiara 
anuala pentru exercitiul financiar 2019 a societatii Spatii Verzi Beba Veche SRL 
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 Situatiei financiara 
anuala pentru exercitiul financiar 2019 a societatii Constructii Beba Veche 
2015 SRL initiat de Primar, Ioan Bohancanu repartizat la Comisia de activităţi 
economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, juridică şi de disciplină, 
președinte TOTH EDE

5 Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si 
cheltuieli al societatii Serviciu Public Prestari Servicii SRL 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

6 Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si 
cheltuieli al societatii Spatii Verzi 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

7 Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si 
cheltuieli al societatii Constructii Beba Veche 2015 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

8 Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea valorii de investitie si a 
solicitarii scrisorii de garantie pentru garantarea avansului a 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



9 Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea aderarii Unitatii 
Administrativ Teritoriale Comuna Valcani in calitate de membru asociat la 
ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA DISTRIBUTIE GAZ TIMIS 
VEST initiat de Primar, Ioan Bohancanu repartizat la Comisia de activităţi 
economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism, juridică şi de disciplină, 
președinte TOTH EDE

10 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.13/2020 sunteti invitati sa 
participati la sedinta ordinara a Consiliului local al comunei Beba Veche, judetul 
Timis pentru data de 23.03.2020, 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 alegerea presedintelui de sedinta initiat 
de Primar, Ioan Bohancanu repartizat la Comisia de activităţi economico-financiare, 
amenajarea teritoriului şi urbanism, juridică şi de disciplină, președinte TOTH EDE

2 Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea Situatiei financiara anuala 
pentru exercitiul financiar 2019 a societatii Serviciu Public Prestari Servicii Beba 
Veche SRL 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 Situatiei financiara anuala 
pentru exercitiul financiar 2019 a societatii Spatii Verzi Beba Veche SRL 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 Situatiei financiara anuala 
pentru exercitiul financiar 2019 a societatii Constructii Beba Veche 2015 SRL initiat 
de Primar, Ioan Bohancanu repartizat la Comisia de activităţi economico-financiare, 
amenajarea teritoriului şi urbanism, juridică şi de disciplină, președinte TOTH EDE

5 Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si 
cheltuieli al societatii Serviciu Public Prestari Servicii SRL 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

6 Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si 
cheltuieli al societatii Spatii Verzi 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

7 Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si 
cheltuieli al societatii Constructii Beba Veche 2015 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

8 Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea valorii de investitie si a 
solicitarii scrisorii de garantie pentru garantarea avansului a 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

9 Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea aderarii Unitatii Administrativ 
Teritoriale Comuna Valcani in calitate de membru asociat la ASOCIATIA DE 
DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA DISTRIBUTIE GAZ TIMIS VEST 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 aprobarea solicitarii de prelungire a 
Scrisorii de Garantie de la F N G C I M M SA IFN pentru realizarea investitiei 
Dotarea caminelor culturale din comuna Beba Veche si Cherestur judetul Timis 
initiat de Primar,  repartizat la Comisia de activităţi economico-financiare, 
amenajarea teritoriului şi urbanism, juridică şi de disciplină, președinte TOTH EDE



11 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. 740/11.03.2020

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 alegerea 
presedintelui de sedinta

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

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

         Pentru aceste motive PROPUN

Se alege preşedinte de şedinţă, doamnafarca Lidia care va conduce lucrările şedinţelor 
Consiliului Local în perioada 4.03 - 3.06. 2020
Doamna Farca Lidia exercită atribuţiile prevăzute de lege şi de Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a Consiliului local al comunei Beba Veche pentru preşedintele de şedinţă.
Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului- judetul Timis,
- Primarului comunei Beba Veche;
- Afisare si publicare pe site web http://bebaveche.myds.me/wordpress/;

          Ioan Bohancanu
          Primar

          Intocmit
          Secretar general





Judetul Timis UAT Comuna Beba Veche
Nr. 740/11.03.2020

                    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 alegerea presedintelui de sedinta

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

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

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

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



Secretar general

Aparat de specialitate al primarului



                    Comisia de specialitate a Consiliului local al comunei Beba Veche, in 
urma repartizarii documentatiei privind proiectul de hotarare atasat, privind 
alegerea presedintelui de sedinta am analizat in sedinta acest proiect, constatand 
urmatoarele:
Temeiuri legale invocate si documente atasate:
-Referatul/Expunerea de motive întocmit de Secretar general  nr. 740/11.03.2020
-Raportul de specialitate întocmit de Secretar general și de Aparat de specialitate 
al primarului nr. 740/11.03.2020
	
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 art. 123 alin. (1) şi (4) din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, precum şi cu prevederile art. 24 din Anexa  la H.C.L. nr.  
43/2016    privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului 
local al comunei Beba Veche

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

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



ROMÂNIA
JUDETUL TIMIS
COMUNA BEBA VECHE
CONSILIUL LOCAL

          În temeiul prevederilor art. art. 133 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. 740/11.03.2020  precum si Raportul de specialitate întocmit de   
Secretar general și de Aparat de specialitate al primarului înregistrat sub nr. 
740/11.03.2020
         În baza Avizului eliberat de Comisia de activităţi economico-financiare, amenajarea 
teritoriului şi urbanism, juridică şi de disciplină, președinte TOTH EDE;

privind alegerea presedintelui de sedinta

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 14/03.03.2020

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

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

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

Articolul 1 - Se alege preşedinte de şedinţă, doamnafarca Lidia care va conduce 
lucrările şedinţelor Consiliului Local în perioada 4.03 - 3.06. 2020

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

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



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 23.03.2020
         Având în vedere Referatul/Expunerea de motive întocmit de Secretar general 
înregistrată sub nr. 740/11.03.2020  precum si Raportul de specialitate întocmit de  
Secretar general și de Aparat de specialitate al primarului înregistrat sub nr. 
740/11.03.2020
         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. 133 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 alegerea presedintelui de sedinta

HOTĂRÂRE

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

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

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

Articolul 1 - Se alege preşedinte de şedinţă, doamna Bruder Timea care va conduce 
lucrările şedinţelor Consiliului Local în perioada 4.03 - 3.06. 2020

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

Articolul 3 - Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului- judetul Timis,
- Primarului comunei Beba Veche;
- Afisare si publicare pe site web http://primariabebaveche.blogspot.com.

Președinte de ședință
BRUDER TIMEA-TEREZIA, 

                   Avizat spre legalitate,          
                   Sorin Giuroescu

                   Secretar General al comunei Beba Veche

Beba Veche la data de 23.03.2020
Nr.14



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. 14/2020

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  

23.03.2020

24.03.2020

23.03.2020

23.03.2020

23.03.2020

2

Adoptata cu 9 voturi Pentru  de la 10 consilieri prezenți.

Au absentat:COSA DORINA

Situatie vot consilieri

BRUDER TIMEA-TEREZIA Abtinere



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. 741/11.03.2020  precum si Raportul de specialitate întocmit de   
Compartiment  CONTABILITATE, VENITURI SI URMARIRE, INCASARE TAXE SI 
IMPOZITE înregistrat sub nr. 745/11.03.2020
         Văzând adresa nr. 29/11.03.2020 emisă de SC “Serviciu Public Prestări Servicii 
Beba Veche” SRL  privind inaintarea Situaţiilor financiare anuale înregistrată sub nr. 
736/11.03.2020;
         În baza Avizului eliberat de Comisia de activităţi economico-financiare, amenajarea 
teritoriului şi urbanism, juridică şi de disciplină, președinte TOTH EDE;

privind aprobarea Situaţiei financiară anuală pentru exerciţiul financiar 
2019 a societatii Serviciu Public Prestări Servicii Beba Veche SRL

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 15/03.03.2020

          Având in vedere Hotararea Consiliului Local Beba Veche nr. 23/2010 privind 
înfiinţarea societatii “Serviciu Public Prestări Servicii Beba Veche” SRL
În conformitate cu prevederile din Actul Constitutiv al societatii “Serviciu Public Prestări 
Servicii Beba Veche” SRL
În baza dispoziţiilor art. 7 alin. 1) din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2002 privind 
organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi 
privat de interes local, aprobată, modificată şi completată prin Legea nr. 3/2003, art. 4 
lit. c) Ordinul nr.l802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situaţiile 
financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, cu modificările 
şi completările ulterioare, art. 5 alin. 1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare;
Luând în considerare prevederile din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica 
legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificările si 
completările ulterioare,

Articolul 1 - Se aprobă situaţia financiară anuală pentru exerciţiul financiar al anului 
2019 ale societatii “Serviciu Public Prestări Servicii Beba Veche” SRL, conform Anexei 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Articolul 2 - Prezenta hotarare se comunică:
- Institutiei Prefectului- judetul Timis,
- Primarului comunei Beba Veche;
- Societatii “Serviciu Public Prestări Servicii Beba Veche” SRL prin director Tifan Marton;
- 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
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ROMÂNIA
JUDETUL TIMIS

COMUNA BEBA VECHE
CONSILIUL LOCAL

          Consiliul local al comunei  Beba Veche, județul Timiș, întrunit în ședință ordinară 
în data de 23.03.2020
         Având în vedere Referatul/Expunerea de motive întocmit de Secretar general 
înregistrată sub nr. 741/11.03.2020  precum si Raportul de specialitate întocmit de  
Compartiment  CONTABILITATE, VENITURI SI URMARIRE, INCASARE TAXE SI 
IMPOZITE înregistrat sub nr. 745/11.03.2020
         Văzând adresa nr. 29/11.03.2020 emisă de SC “Serviciu Public Prestări Servicii 
Beba Veche” SRL  privind inaintarea Situaţiilor financiare anuale înregistrată sub nr. 
736/11.03.2020;
         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. 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 Situaţiei financiară anuală pentru exerciţiul financiar 
2019 a societatii Serviciu Public Prestări Servicii Beba Veche SRL

HOTĂRÂRE

          Având in vedere Hotararea Consiliului Local Beba Veche nr. 23/2010 privind 
înfiinţarea societatii “Serviciu Public Prestări Servicii Beba Veche” SRL
În conformitate cu prevederile din Actul Constitutiv al societatii “Serviciu Public Prestări 
Servicii Beba Veche” SRL
În baza dispoziţiilor art. 7 alin. 1) din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2002 privind 
organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi 
privat de interes local, aprobată, modificată şi completată prin Legea nr. 3/2003, art. 4 
lit. c) Ordinul nr.l802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situaţiile 
financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, cu modificările 
şi completările ulterioare, art. 5 alin. 1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare;
Luând în considerare prevederile din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica 
legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificările si 
completările ulterioare,

Articolul 1 - Se aprobă situaţia financiară anuală pentru exerciţiul financiar al anului 
2019 ale societatii “Serviciu Public Prestări Servicii Beba Veche” SRL, conform Anexei 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Articolul 2 - Prezenta hotarare se comunică:
- Institutiei Prefectului- judetul Timis,
- Primarului comunei Beba Veche;
- Societatii “Serviciu Public Prestări Servicii Beba Veche” SRL prin director Tifan Marton;
- 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. 15/2020

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  

23.03.2020

24.03.2020

23.03.2020

23.03.2020

23.03.2020

2

Beba Veche la data de 23.03.2020
Nr.15

Adoptata cu 10 voturi Pentru  de la 10 consilieri prezenți.

Au absentat:COSA DORINA



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. 742/11.03.2020  precum si Raportul de specialitate întocmit de   
Compartiment  CONTABILITATE, VENITURI SI URMARIRE, INCASARE TAXE SI 
IMPOZITE înregistrat sub nr. 746/11.03.2020
         Văzând adresa nr. 15/11.03.2020 emisă de Spații Verzi Beba Veche 2015 privind 
inaintarea situatiilor financiare anuale înregistrată sub nr. 735/11.03.2020;
         În baza Avizului eliberat de Comisia de activităţi economico-financiare, amenajarea 
teritoriului şi urbanism, juridică şi de disciplină, președinte TOTH EDE;

privind aprobarea Situaţiei financiară anuală pentru exerciţiul financiar 
2019 a societatii Spații Verzi Beba Veche 2015 SRL

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 16/

          Având in vedere Hotararea Consiliului Local Beba Veche nr. 23/2010 privind 
înfiinţarea societatii “Spații Verzi Beba Veche 2015 ” SRL
În conformitate cu prevederile din Actul Constitutiv al societatii “Spații Verzi Beba 
Veche 2015 ” SRL
În baza dispoziţiilor art. 7 alin. 1) din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2002 privind 
organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi 
privat de interes local, aprobată, modificată şi completată prin Legea nr. 3/2003, art. 4 
lit. c) Ordinul nr.l802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situaţiile 
financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, cu modificările 
şi completările ulterioare, art. 5 alin. 1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare;
Luând în considerare prevederile din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica 
legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificările si 
completările ulterioare,

Articolul 1 - Se aprobă situaţia financiară anuală pentru exerciţiul financiar al anului 
2019 ale societatii “Spații Verzi Beba Veche 2015 ” SRL, conform Anexei care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre.

Articolul 2 - Prezenta hotarare se comunică:
- Institutiei Prefectului- judetul Timis,
- Primarului comunei Beba Veche;
- Societatii “Spații Verzi Beba Veche 2015” SRL prin director Tifan Marton;
- 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
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ROMÂNIA
JUDETUL TIMIS

COMUNA BEBA VECHE
CONSILIUL LOCAL

          Consiliul local al comunei  Beba Veche, județul Timiș, întrunit în ședință ordinară 
în data de 23.03.2020
         Având în vedere Referatul/Expunerea de motive întocmit de Secretar general 
înregistrată sub nr. 742/11.03.2020  precum si Raportul de specialitate întocmit de  
Compartiment  CONTABILITATE, VENITURI SI URMARIRE, INCASARE TAXE SI 
IMPOZITE înregistrat sub nr. 746/11.03.2020
         Văzând adresa nr. 15/11.03.2020 emisă de Spații Verzi Beba Veche 2015 privind 
inaintarea situatiilor financiare anuale înregistrată sub nr. 735/11.03.2020;
         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. 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 Situaţiei financiară anuală pentru exerciţiul financiar 
2019 a societatii Spații Verzi Beba Veche SRL

HOTĂRÂRE

          Având in vedere Hotararea Consiliului Local Beba Veche nr. 23/2010 privind 
înfiinţarea societatii “Spații Verzi Beba Veche” SRL
În conformitate cu prevederile din Actul Constitutiv al societatii “Spații Verzi Beba 
Veche” SRL
În baza dispoziţiilor art. 7 alin. 1) din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2002 privind 
organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi 
privat de interes local, aprobată, modificată şi completată prin Legea nr. 3/2003, art. 4 
lit. c) Ordinul nr.l802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situaţiile 
financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, cu modificările 
şi completările ulterioare, art. 5 alin. 1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare;
Luând în considerare prevederile din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica 
legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificările si 
completările ulterioare,

Articolul 1 - Se aprobă situaţia financiară anuală pentru exerciţiul financiar al anului 
2019 ale societatii “Spații Verzi Beba Veche ” SRL, conform Anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.

Articolul 2 - Prezenta hotarare se comunică:
- Institutiei Prefectului- judetul Timis,
- Primarului comunei Beba Veche;
- Societatii “Spații Verzi Beba Veche” SRL prin director Tifan Marton;
- 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. 16/2020

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  

23.03.2020

24.03.2020

23.03.2020

23.03.2020

23.03.2020

2

Beba Veche la data de 23.03.2020
Nr.16

Adoptata cu 10 voturi Pentru  de la 10 consilieri prezenți.

Au absentat:COSA DORINA



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. 743/11.03.2020  precum si Raportul de specialitate întocmit de   
Compartiment  CONTABILITATE, VENITURI SI URMARIRE, INCASARE TAXE SI 
IMPOZITE înregistrat sub nr. 747/11.03.2020
         Văzând adresa nr. 33/11.03.2020 emisă de Constructii Beba Veche 2015 prvind 
inaintarea situatiilor financiare anuale înregistrată sub nr. 734/11.03.2020;
         În baza Avizului eliberat de Comisia de activităţi economico-financiare, amenajarea 
teritoriului şi urbanism, juridică şi de disciplină, președinte TOTH EDE;

privind aprobarea Situaţiiei financiară anuală pentru exerciţiul financiar 
2019 a societatii Constructii Beba Veche 2015 SRL

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 17/

          Având in vedere Hotararea Consiliului Local Beba Veche nr. 14/2015 privind 
înfiinţarea societatii “Constructii Beba Veche 2015 ” SRL
În conformitate cu prevederile din Actul Constitutiv al societatii “Constructii Beba 
Veche 2015 ” SRL
În baza dispoziţiilor art. 7 alin. 1) din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2002 privind 
organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi 
privat de interes local, aprobată, modificată şi completată prin Legea nr. 3/2003, art. 4 
lit. c) Ordinul nr.l802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situaţiile 
financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, cu modificările 
şi completările ulterioare, art. 5 alin. 1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare;
Luând în considerare prevederile din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica 
legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificările si 
completările ulterioare,

Articolul 1 - Se aprobă situaţia financiară anuală pentru exerciţiul financiar al anului 
2019 ale societatii “Constructii Beba Veche 2015 ” SRL, conform Anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.

Articolul 2 - Prezenta hotarare se comunică:
- Institutiei Prefectului- judetul Timis,
- Primarului comunei Beba Veche;
- Societatii “Constructii Beba Veche 2015 ” SRL prin director Tifan Marton;
- 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
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ROMÂNIA
JUDETUL TIMIS

COMUNA BEBA VECHE
CONSILIUL LOCAL

          Consiliul local al comunei  Beba Veche, județul Timiș, întrunit în ședință ordinară 
în data de 23.03.2020
         Având în vedere Referatul/Expunerea de motive întocmit de Secretar general 
înregistrată sub nr. 743/11.03.2020  precum si Raportul de specialitate întocmit de  
Compartiment  CONTABILITATE, VENITURI SI URMARIRE, INCASARE TAXE SI 
IMPOZITE înregistrat sub nr. 747/11.03.2020
         Văzând adresa nr. 33/11.03.2020 emisă de Constructii Beba Veche 2015 prvind 
inaintarea situatiilor financiare anuale înregistrată sub nr. 734/11.03.2020;
         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. 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 Situatiei financiara anuala pentru exercitiul financiar 
2019 a societatii Constructii Beba Veche 2015 SRL

HOTĂRÂRE

          Având in vedere Hotararea Consiliului Local Beba Veche nr. 14/2015 privind 
înfiinţarea societatii “Constructii Beba Veche 2015 ” SRL
În conformitate cu prevederile din Actul Constitutiv al societatii “Constructii Beba 
Veche 2015 ” SRL
În baza dispoziţiilor art. 7 alin. 1) din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2002 privind 
organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi 
privat de interes local, aprobată, modificată şi completată prin Legea nr. 3/2003, art. 4 
lit. c) Ordinul nr.l802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situaţiile 
financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, cu modificările 
şi completările ulterioare, art. 5 alin. 1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare;
Luând în considerare prevederile din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica 
legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificările si 
completările ulterioare,

Articolul 1 - Se aprobă situaţia financiară anuală pentru exerciţiul financiar al anului 
2019 ale societatii “Constructii Beba Veche 2015 ” SRL, conform Anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.

Articolul 2 - Prezenta hotarare se comunică:
- Institutiei Prefectului- judetul Timis,
- Primarului comunei Beba Veche;
- Societatii “Constructii Beba Veche 2015 ” SRL prin director Tifan Marton;
- 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. 17/2020

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  

23.03.2020

24.03.2020

23.03.2020

23.03.2020

23.03.2020

2

Beba Veche la data de 23.03.2020
Nr.17

Adoptata cu 10 voturi Pentru  de la 10 consilieri prezenți.

Au absentat:COSA DORINA



ROMÂNIA
JUDETUL TIMIS
COMUNA BEBA VECHE
CONSILIUL LOCAL

          În temeiul prevederilor art. art. 129 alin. 3) lit. d) si art. 136 alin. (1) din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ inițiez prezentul

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

          Ioan Bohancanu, în calitate de Primar, în baza articolului 26 din Regulamentul de 
Organizare și Funcționare al Consiliului local al comunei Beba Veche, aprobat prin HCL 
nr. 43/2016:
         Având în vedere Referatul/Expunerea de motive întocmit de Secretar general 
înregistrată sub nr. 749/11.03.2020  precum si Raportul de specialitate întocmit de   
Compartiment  CONTABILITATE, VENITURI SI URMARIRE, INCASARE TAXE SI 
IMPOZITE înregistrat sub nr. 752/11.03.2020
         Văzând adresa nr. 25/4.03.2020 emisă de Serviciu Public Prestari Servicii SRL 
înregistrată sub nr. 608/4.03.2020;
         În baza Avizului eliberat de Comisia de activităţi economico-financiare, amenajarea 
teritoriului şi urbanism, juridică şi de disciplină, președinte TOTH EDE;

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societatii Serviciu 
Public Prestari Servicii SRL pentru anul 2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 18/03.03.2020

          Avand in vedere prevederile art. 6 alin. 1) din OG nr. 26/2013 privind intarirea 
disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile 
administrativ- teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o 
participatie majoritara, cu modificarile si completarile ulterioare;

Articolul 1 - Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al societatii Serviciu Public 
Prestari Servicii SRL pentru anul 2020, conform anexei la prezenta hotarare.

Articolul 2 - Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează 
Compartimentul contabilitate.

Articolul 3 - Prezenta hotarare se comunică:
- Institutiei Prefectului- judetul Timis,
- Primarului comunei Beba Veche;
- societatii Serviciu Public Prestari Servicii SRL
- 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



 ANEXA Nr. 1 

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE 

Operatorul economic SC SERVICIUL PUBLIC PRESTARI SERVICII BEBA VECHE SRL 

Sediul/Adresa BEBA VECHE, Nr.292, Jud. TIMIS 

Cod unic de înregistrare 28408302 

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI 
pe anul 2020 

- mii lei - 

 INDICATORI 
Nr. 
rd. 

Realizat/ 
Preliminat 

an precedent 
(N-1) 

Propuneri 
an curent 

(N) 
% 

Estimări an 
N + 1 

Estimări 
an N + 2 

% 

9 = 7/5 10 = 8/7 

0 1 2 3 4 5 
6 = 
5/4 

7 8 9 10 

I.   VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5) 1 295,83 270 0,91 270 270 1 1 

 

1  Venituri totale din exploatare, din care: 2        

  a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 3        

  b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 4        

2  Venituri financiare 5 295,83 270 0,91 270 270 1 1 

II   CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 + rd. 19) 6 299,3 270 0,9 270 270 1 1 

 

1  
Cheltuieli de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din 
care: 

7 293,3 270 0,92 270 270 1 1 

 

A. cheltuieli cu bunuri și servicii 8 15,85 20 1,26 20 20 1 1 

B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate 9 2,75 3 1,09 3 3 1 1 

C. 

cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din 
care: 

10 274,7 247 0,89 247 247 1 1 

C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13) 11 268,4 240 0,89 240 240 1 1 



C1 ch. cu salariile 12 268,4 240 0,89 240 240 1 1 

C2 bonusuri 13        

C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 14        

 
cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de 
personal 

15        

C4 
Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de 
conducere și control, comisii și comitete 

16        

C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator 17 6,3 7 1.11 7 7 1 1 

D. alte cheltuieli de exploatare 18 6,3 7 1,11 7 7 1 1 

2  Cheltuieli financiare 19 6       

III   REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6) 20 -3,47       

IV  1. IMPOZIT PE PROFIT CURENT 21        

  2. IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT 22        

  3. VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT 23        

  4. IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI 24        

  5. ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS 25        

V   
PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 
26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care: 

26        

 

1  Rezerve legale 27        

2  Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 28        

3  Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 29        

4  

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele 
cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea 
surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, 
comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 

30        

5  Alte repartizări prevăzute de lege 31        

6  
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 
29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0) 

32        



7  
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar 
nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la 
nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 

33        

8  

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul 
regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul 
societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral 
sau majoritar de stat, din care: 

34        

 a) - dividende cuvenite bugetului de stat 35        

 b) - dividende cuvenite bugetului local 36        

 c) - dividende cuvenite altor acționari 37        

9  
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 33 - rd. 34 se 
repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 

38        

VI   VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 39        

VII   CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care 40        

  

a) cheltuieli materiale 41        

b) cheltuieli cu salariile 42        

c) cheltuieli privind prestările de servicii 43        

d) cheltuieli cu reclama și publicitate 44        

e) alte cheltuieli 45        

VIII   SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 46        

 

1  Alocații de la buget 47        

   
alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii 
anteriori 

48        

IX   CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII 49        

X   DATE DE FUNDAMENTARE         

 

1  Nr. de personal prognozat la finele anului 50 9 8 1 8 8 1 1 

2  Nr. mediu de salariați total 51 9 8 1 8 8 1 1 

3  
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza 
cheltuielilor de natură salarială *) 

52 2,48 2,5 1 2,5 2,5 1 1 

4  Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza 53 2,48 2,5 1 2,5 2,5 1 1 



cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a 
bugetului de stat **) 

5  
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu 
(mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 51) 

54        

6  
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu 
recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat 

55        

7  
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu 
(cantitate produse finite/ persoană) 

56        

8  
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= 
(Rd.6/Rd.1)x1000) 

57 1011 1000 0,98 1000 1000 1 1 

9  Plăți restante 58        

10  Creanțe restante 59        

*) Rd. 52 = Rd. 151 din Anexa de fundamentare nr. 2 

**) Rd. 53 = Rd. 152 din Anexa de fundamentare nr. 2 
   

 

CONDUCĂTORUL 
UNITĂȚII, 

CONDUCĂTORUL 
COMPARTIMENTULUI 

FINANCIAR-CONTABIL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXA Nr. 2 

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE 

Operatorul economic SC SERVICIUL PUBLIC PRESTARI SERVICII BEBA VECHE SRL 

Sediul/Adresa BEBA VECHE, Nr.292, Jud. TIMIS 

Cod unic de înregistrare 28408302 

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venitul și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora 

- mii lei - 

 INDICATORI 
Nr. 
rd. 

Realizat 
an N-2 

Prevederi an precedent (N-1) Propuneri an curent (N) % % 

Aprobat 
Prelimi

nat / 
Realizat 

din care: 
7 = 
6/5 

8 = 5/3a 

conform 
HG/Ordi
n comun 

conform 
Hotărarii 

C.A. 
 Trim I 

Trim 
II 

Trim 
III 

An   

0 1 2 3 3a 4 4a 5 6a 6b 6c 6 7 8 

I.   VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22) 1 201 343  295,83 90 90 90 270 0,91 1,47 

 

1  

Venituri totale din exploatare 
(Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12 +Rd.13+Rd.14), din 
care: 

2           

 

a) 
din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), 
din care: 

3           

 

a1) din vânzarea produselor 4           

a2) din servicii prestate 5 201 343  295,83 90 90 90 270 0,91 1,47 

a3) din redevențe și chirii 6           

a4) alte venituri 7           

b) din vânzarea mărfurilor 8           

c) 
din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei 
de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care: 9           



 
c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 10           

c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 11           

d) din producția de imobilizări 12           

e) venituri aferente costului producției în curs de execuție 13           

f) 
alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 
20 + rd. 21), din care: 

14           

 

f1) din amenzi și penalități 15           

f2) 
din vânzarea activelor și alte operații de capital 
(rd.16=Rd.17+Rd.18), din care: 16           

 - active corporale 17           

 

 - active necorporale 18           

f3) din subvenții pentru investiții 19           

f4) din valorificarea certificatelor CO2 20           

f5) alte venituri 21           

2  
Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+ 
Rd.26+Rd.27), din care: 

22           

 

a) din imobilizări financiare 23           

b) din investiții financiare 24           

c) din diferențe de curs 25           

d) din dobânzi 26           

e) alte venituri financiare 27           

II CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130) 28 196 343  295,83 90 90 90 270 0,91 1,47 

 

1 
Cheltuieli de exploatare 
(Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care: 29           

 

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii 
(Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care: 30 14 20  15,85 6.66 6.66 6.66 20 1,26 1,13 

A1 
Cheltuieli privind stocurile 
(Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+ Rd.37+Rd.38), din care: 31           

a) cheltuieli cu materiile prime 32           



b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care: 33           

 b1) cheltuieli cu piesele de schimb 34           

 b2) cheltuieli cu combustibilii 35           

c) 
cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de 
inventar 

36           

d) cheltuieli privind energia și apa 37           

e) cheltuieli privind mărfurile 38           

A2 
Cheltuieli privind serviciile executate de terți 
(Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care: 39 14 20  15,85 6.66 6.66 6.66 20 1,26 1,13 

a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile 40           

b) cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care: 41           

 b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat 42           

 b2) - către operatori cu capital privat 43           

c) prime de asigurare 44           

A3 

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți 
(Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+ 
Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+ Rd.67+Rd.68+Rd.77),din 
care: 

45           

a) cheltuieli cu colaboratorii 46           

b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care: 47           

 b1) cheltuieli privind consultanta juridică 48           

c) 
cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 
53), din care: 

49           

 

c1) cheltuieli de protocol, din care: 50           

 
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu 
modificările ulterioare 

51           

c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: 52           

 
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și 
publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu 
modificările ulterioare 

53           



- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul 
pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, 
potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările 
ulterioare 

54           

- ch. de promovare a produselor 55           

d) 
Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 
(Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care: 56           

 

d1) ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate 57           

d2) 
ch. de sponsorizare in domeniile educație, 
învățământ, social și sport, din care: 

58           

 - pentru cluburile sportive 59           

d3) ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități 60           

e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane 61           

f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care: 62           

 

- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care: 63           

-interna 64           

-externa 65           

g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații 66           

h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate 67           

i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care: 68           

 

i1) cheltuieli de asigurare și pază 69           

i2) 
cheltuieli privind întreținerea și funcționarea 
tehnicii de calcul 

70           

i3) cheltuieli cu pregătirea profesională 71           

 

i4) 
cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și 
necorporale, din care: 

72           

 - aferente bunurilor de natura domeniului public 73           

i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale 74           

i6) 
cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului 
de conducere cf. Ordonanței de urgentă a 

75           



Guvernului nr. 109/2011 

i7) 
cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte 
anunțuri 

76           

j) alte cheltuieli 77           

B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate 
(Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+ Rd.83+Rd.84),din care: 78           

a) 
ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor 
minerale 

79           

b) 
ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice 
și resursele minerale 

80           

c) ch. cu taxa de licență 81           

d) ch. cu taxa de autorizare 82           

e) ch. cu taxa de mediu 83           

f) cheltuieli cu alte taxe și impozite 84           

C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+ 
Rd. 112), din care: 

85 176 315  268,4 80 80 80 240 0,89 1,52 

C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91) 86 176 315  268,4 80 80 80 240 0,89 1,52 

C1 
Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din 
care: 

87 176 315  268,4 80 80 80 240 0,89 1,52 

 

a) salarii de bază 88 176 315  268,4 80 80 80 240 0,89 1,52 

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de 
bază (conform CCM) 

89           

c) alte bonificații (conform CCM) ' 90           

C2 
Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+ Rd.97+ Rd.98), 
din care: 

91           

 

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și 
completările ulterioare, din care: 

92           

 
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu 
modificările ulterioare; 

93           

  - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit 94           



Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; 

b) tichete de masă; 95           

c) vouchere de vacanță; 96           

d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut 
în anul precedent 

97           

e) alte cheltuieli conform CCM. 98           

C3 
Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101 + 
Rd. 102), din care: 

99           

 

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor 
de personal 

100           

b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor 
hotărâri judecătorești 

101           

c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, 
privatizării, administrator special, alte comisii și comitete 

102           

C4 
Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor 
organe de conducere și control, comisii și comitete 
(Rd.103=Rd.104+Rd.107+ Rd.110+ Rd.111), din care: 

103           

 

a) pentru directori/directorat 104           

 - componenta fixă 105           

 - componenta variabilă 106           

b) pentru consiliul de administrație/consiliul de 
supraveghere, din care: 

107           

 - componenta fixă 108           

 - componenta variabilă 109           

c) pentru cenzori 110           

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii 111           

C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator 112 4 5  6,3 2,33 2,33 2,33 7 1,11 1,57 

D. Alte cheltuieli de exploatare 
(Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+ 
Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care: 

113           



a) 
cheltuieli cu majorări și penalități 
(Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care: 114           

 
- către bugetul general consolidat 115           

- către alți creditori 116           

b) cheltuieli privind activele imobilizate 117           

c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului 118           

d) alte cheltuieli 119           

e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 120           

f) 
ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și 
provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125)din care: 121           

  f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele 122           

 

 

f1. 
1) 

-provizioane privind participarea la profit a 
salariaților 

123           

 
f1. 
2) 

- provizioane in legătura cu contractul de mandat 124           

 f2) 
venituri din provizioane și ajustări pentru 
depreciere sau pierderi de valoare , din care: 

125           

  
f2. 
1) 

din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd. 
128+ Rd.129), din care: 

126           

   - din participarea salariaților la profit 127           

   
- din deprecierea imobilizărilor corporale și a 
activelor circulante 

128           

   - venituri din alte provizioane 129           

2  
Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd. 
137), din care: 

130           

 

a) cheltuieli privind dobânzile, din care: 131           

 a1) aferente creditelor pentru investiții 132           

 a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă 133           

b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care: 134           



 b1) aferente creditelor pentru investiții 135           

 b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă 136           

c) alte cheltuieli financiare 137           

III   
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-
Rd.28) 

138           

    venituri neimpozabile 139           

    cheltuieli nedeductibile fiscal 140           

IV   IMPOZIT PE PROFIT CURENT 141 3 5  2 1 1 1 3 1.5 0.66 

V 

  DATE DE FUNDAMENTARE            

1  Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2) 142           

 a) - venituri din subvenții și transferuri 143           

 

 b) 
- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea 
productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat 

144           

2  Cheltuieli totale din exploatare, din care:Rd.29 145           

 a) 

 alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul 
la determinarea rezultatului brut realizat în anul 
precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat 

146           

3  Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **) 147 176 315  268,4 80 80 80 240 0,89 1,52 

 a) Salarii de baza 
147 
a) 

176 315  268,4 80 80 80 240 0,89 1,52 

 b) ................. 
147 
b) 

          

 c) ................. 
147 
c) 

          

4  Nr. de personal prognozat la finele anului 148 8 12  8    8 1 1 

5  Nr. mediu de salariați 149 8 12  8    8 1 1 

6 a) 

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat 
pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd. 
7491/12*1000) 

150 1,83 2,18  2,79 x x x 2,5 0,89 1,52 

 b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 151 1,83 2,18  2,79 x x x 2,5 0,89 1,52 



determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, 
cf. OG 26/2013 [(Rd.147 - rd.92* -
rd.97)/Rd.7491/12*1000 

 c) 

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 
determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, 
recalculat cf. OG nr. 26/2013 și Legii anuale a 
bugetului de stat 

152           

7 a) 
Productivitatea muncii în unități valorice pe total 
personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149) 153     x x x    

 b) 
Productivitatea muncii în unități valorice pe total 
personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului 
de stat 

154     x x x    

 c) 
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal 
mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 
149 

155     x x x    

 c1) 
Elemente de calcul al productivității muncii în unități 
fizice, din care 

156     x x x    

   - cantitatea de produse finite (QPF) 157     x x x    

   - preț mediu (p) 158     x x x    

   - valoare = QPF x p 159     x x x    

   
- pondere in venituri totale de exploatare = rd. 
157/rd. 2 

160     x x x    

8  Plăți restante 161           

9  Creanțe restante, din care: 162           

   - de la operatori cu capital integral/majoritar de stat 163           

   - de la operatori cu capital privat 164           

   - de la bugetul de stat 165           

   - de la bugetul local 166           

   - de la alte entități 167           

10   
Credite pentru finanțarea activității curente (soldul 
rămas de rambursat) 

168           



 11   
Redistribuiri/distribuiri totale cf.OUG nr. 29/2017 
din: 

169           

    - alte rezerve 170           

    - rezultatul reportat 171           

*) în limita prevazuta la art. 25 alin. 3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completarile ulterioare 

**) se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală 
a bugetului de stat 

   

 

CONDUCĂTORUL 
UNITĂȚII, 

CONDUCĂTORUL 
COMPARTIMENTULUI  

FINANCIAR-CONTABIL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXA Nr. 3 

Gradul de realizare a veniturilor totale 

- mii lei - 

Nr. 
crt. 

Indicatori 
Prevederi an N-2 

% 4 = 3/2 

Prevederi an 
precedent (N-1) % 7 = 6/5 

Aprobat Realizat Aprobat Realizat 

0 1 2 3 4 5 6 7 

I. 
Venituri totale (rd. 1 + rd. 
2)*), din care: 

210 201 0,95 343 295,83 0.86 

1 Venituri din exploatare*)       

2. Venituri financiare 210 201 0,95 343 295,83 0.86 

*) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat. 
   

 

Conducătorul 
unității,  

. . . . . . . . . . 

Conducătorul Compartimentului 
financiar-contabil,  

. . . . . . . . . . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXA Nr. 4 

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare 

- mii lei - 

  INDICATORI 
Data 

finalizării 
investiției 

an precedent (N-1) Valoare 

Aprobat 
Realizat/ 

Preliminat 
an curent 

(N) 
an N + 1 an N + 2 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

1  SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:       

 1 Surse proprii, din care:       

  a) - amortizare       

  b) - profit       

 2 Alocații de la buget       

 3 Credite bancare, din care:       

  a) - interne       

  b) - externe       

 4 Alte surse, din care:       

  - (denumire sursă)       

  - (denumire sursă)       

II  CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:       

 1 Investiții în curs, din care:       

  
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului 
economic: 

      

  - (denumire obiectiv)       

  - (denumire obiectiv)       

  
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau 
al unității administrativ teritoriale: 

      

  - (denumire obiectiv)       

  - (denumire obiectiv)       



  
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau 
al unității administrativ teritoriale: 

      

  - (denumire obiectiv)       

  - (denumire obiectiv)       

  
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în 
locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau 
privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: 

      

  - (denumire obiectiv)       

  - (denumire obiectiv)       

 2 Investiții noi, din care:       

  
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului 
economic: 

      

  - (denumire obiectiv)       

  - (denumire obiectiv)       

  
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau 
al unității administrativ teritoriale: 

      

  - (denumire obiectiv)       

  - (denumire obiectiv)       

  
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau 
al unității administrativ teritoriale: 

      

  - ACHIZITIE AUTOTURISM       

  - (denumire obiectiv)       

  
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în 
locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau 
privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: 

      

  - (denumire obiectiv)       

  - (denumire obiectiv)       

 3 
Investiții efectuate la imobilizările corporale existente 
(modernizări), din care: 

      

  
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului 
economic: 

      



  - (denumire obiectiv)       

  - (denumire obiectiv)       

  
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau 
al unității administrativ teritoriale: 

      

  - (denumire obiectiv)       

  - (denumire obiectiv)       

  
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau 
al unității administrativ teritoriale: 

      

  - (denumire obiectiv)       

  - (denumire obiectiv)       

  
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în 
locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau 
privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: 

      

  - (denumire obiectiv)       

  - (denumire obiectiv)       

 4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)       

 5 
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din 
care: 

      

  a) - interne       

  b) - externe       

 

 

CONDUCĂTORUL 
UNITĂȚII, 

CONDUCĂTORUL 
COMPARTIMENTULUI  

FINANCIAR-CONTABIL 

 
 
 



ANEXA Nr. 5 

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante 

      - mii lei - 

Nr. crt. Măsuri 
Termen 

de 
realizare 

An precedent (N-1) An curent (N) An N+1 An N+2 

Preliminat/Realizat Influențe (+/-) Influențe (+/-) Influențe (+/-) 

Rezultat 
brut (+/-) 

Plăți 
restante 

Rezultat 
brut 

Plăți 
restante 

Rezultat 
brut 

Plăți 
restante 

Rezultat 
brut 

Plăți 
restante 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Pct. I Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante 

1 Măsura 1 . . .  X X       

2 Măsura 2 . . .  X X       

 Măsura n . . .  X X       

 TOTAL pct. I  X X       

Pct. II Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I 

1 Cauza 1 . . .  X X       

2 Cauza 2 . . .  X X       

 Cauza n . . .  X X       

 TOTAL pct. II  X X       

Pct. III 
TOTAL 

GENERAL pct. I + 
pct. II 

         

 

CONDUCĂTORUL 
UNITĂȚII, 

CONDUCĂTORUL 
COMPARTIMENTULUI  

FINANCIAR-CONTABIL 

 
 

 



ROMÂNIA
JUDETUL TIMIS

COMUNA BEBA VECHE
CONSILIUL LOCAL

          Consiliul local al comunei  Beba Veche, județul Timiș, întrunit în ședință ordinară 
în data de 23.03.2020
         Având în vedere Referatul/Expunerea de motive întocmit de Secretar general 
înregistrată sub nr. 749/11.03.2020  precum si Raportul de specialitate întocmit de  
Compartiment  CONTABILITATE, VENITURI SI URMARIRE, INCASARE TAXE SI 
IMPOZITE înregistrat sub nr. 752/11.03.2020
         Văzând adresa nr. 25/4.03.2020 emisă de Serviciu Public Prestari Servicii SRL 
înregistrată sub nr. 608/4.03.2020;
         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. 3) lit. d), art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. 
(1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

                                        H O T Ă R Ă Ș T E: 

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societatii Serviciu 
Public Prestari Servicii SRL pe anul 2020

HOTĂRÂRE

          Avand in vedere prevederile art. 6 alin. 1) din OG nr. 26/2013 privind intarirea 
disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile 
administrativ- teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o 
participatie majoritara, cu modificarile si completarile ulterioare;

Articolul 1 - Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al societatii Serviciu Public 
Prestari Servicii SRL pe anul 2020, conform anexei la prezenta hotarare.

Articolul 2 - Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează 
Compartimentul contabilitate.

Articolul 3 - Prezenta hotarare se comunică:
- Institutiei Prefectului- judetul Timis,
- Primarului comunei Beba Veche;
- societatii Serviciu Public Prestari Servicii SRL
- 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 23.03.2020
Nr.18

Adoptata cu 10 voturi Pentru  de la 10 consilieri prezenți.

Au absentat:COSA DORINA



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. 18/2020

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  

23.03.2020

24.03.2020

23.03.2020

23.03.2020

23.03.2020

2



Judetul Timis UAT Comuna Beba Veche
Nr. 750/11.03.2020

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 și cheltuieli al societatii Spații Verzi Beba Veche pe anul 2020

Considerente legale:
Avand in vedere prevederile art. 6 alin. 1) din OG nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei 
financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ- teritoriale 
sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, cu 
modificarile si completarile ulterioare;

Situatia in fapt:
Prezentul proiect de HCL este elaborat ca urmare a Legii nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 
2020 si a prevederilor art. 6 alin. (1) din OG nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la 
nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ- teritoriale sunt actionari 
unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, cu modificarile si 
completarile ulterioare"Art. 6. - (1) Operatorii economici prevazuti la art. 4 alin. (1) lit. a)-c) 
prezinta, in vederea aprobarii, dupa consultarea prealabila a organizatiilor sindicale, bugetul de 
venituri si cheltuieli insotit de anexele de fundamentare, intocmite in conformitate cu prevederile 
legale in vigoare, organelor administratiei publice centrale ori locale, dupa caz, in subordinea, in 
coordonarea, sub autoritatea sau in portofoliul carora se afla, in termen de 45 de zile de la 
intrarea in vigoare a legii anuale a bugetului de stat sau a aprobarii bugetelor locale ale 
comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti, judetelor sau municipiului 
Bucuresti, dupa caz."

         Pentru aceste motive PROPUN

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al societatii Spatii Verzi Beba Veche SRL pe anul 
2020, conform anexei la prezenta hotarare.
Prezenta hotarare se comunică:
- Institutiei Prefectului- judetul Timis,
- Primarului comunei Beba Veche;
- societatii Spatii Verzi Beba Veche SRL
- Afisare la sediul institutiei;
- Publicare pe site web http://primariabebaveche.blogspot.com/p/monitorul-local.html;
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. 753/11.03.2020

                    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 și cheltuieli al 
societatii Spații Verzi Beba Veche pe anul 2020

         In baza adresei  de la societatii Spații Verzi Beba Veche înregistrată sub nr. 
607/4.03.2020 inregistrate la Primaria comunei Beba Veche sub nr. 11/4.03.2020,
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. 6 alin. 1) din OG nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei 
financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-
teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie 
majoritara, cu modificarile si completarile ulterioare;

          Bugetul sociatatii a fost structurat prin raportarea proportionala la anul 2019, cu 
un indice de 0,94, fiind prognozate venituri de 260.000 lei și cheltuieli de 260.000 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 de venituri și cheltuieli al societatii Spații Verzi 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 Secretar general  nr. 750/11.03.2020
-Raportul de specialitate întocmit de Compartiment  CONTABILITATE, VENITURI SI 
URMARIRE, INCASARE TAXE SI IMPOZITE nr. 753/11.03.2020
	-Adresa 11/4.03.2020 de la societatii Spații Verzi Beba Veche înregistrată sub nr. 
607/4.03.2020;
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. 6 alin. 1) din OG nr. 26/2013 privind intarirea 
disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile 
administrativ- teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o 
participatie majoritara, cu modificarile si completarile ulterioare;



ROMÂNIA
JUDETUL TIMIS
COMUNA BEBA VECHE
CONSILIUL LOCAL

          În temeiul prevederilor art. art. 129 alin. 3) lit. d) si art. 136 alin. (1) din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ inițiez prezentul

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

          Ioan Bohancanu, în calitate de Primar, în baza articolului 26 din Regulamentul de 
Organizare și Funcționare al Consiliului local al comunei Beba Veche, aprobat prin HCL 
nr. 43/2016:
         Având în vedere Referatul/Expunerea de motive întocmit de Secretar general 
înregistrată sub nr. 750/11.03.2020  precum si Raportul de specialitate întocmit de   
Compartiment  CONTABILITATE, VENITURI SI URMARIRE, INCASARE TAXE SI 
IMPOZITE înregistrat sub nr. 753/11.03.2020
         Văzând adresa nr. 11/4.03.2020 emisă de societatii Spații Verzi Beba Veche 
înregistrată sub nr. 607/4.03.2020;
         În baza Avizului eliberat de Comisia de activităţi economico-financiare, amenajarea 
teritoriului şi urbanism, juridică şi de disciplină, președinte TOTH EDE;

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societatii Spații Verzi 
Beba Veche pe anul 2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 19/03.03.2020

          Avand in vedere prevederile art. 6 alin. 1) din OG nr. 26/2013 privind intarirea 
disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile 
administrativ- teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o 
participatie majoritara, cu modificarile si completarile ulterioare;

Articolul 1 - Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al societatii Spatii Verzi Beba 
Veche SRL pe anul 2020, conform anexei la prezenta hotarare.

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

Articolul 3 - 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



 ANEXA Nr. 1 

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE 

Operatorul economic SC SPATII VERZI BEBA VECHE SRL 

Sediul/Adresa BEBA VECHE, Nr.292, Jud. TIMIS 

Cod unic de înregistrare 34693785 

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI 
pe anul 2020 

- mii lei - 

 INDICATORI 
Nr. 
rd. 

Realizat/ 
Preliminat 

an precedent 
(N-1) 

Propuneri 
an curent 

(N) 
% 

Estimări an 
N + 1 

Estimări 
an N + 2 

% 

9 = 7/5 10 = 8/7 

0 1 2 3 4 5 
6 = 
5/4 

7 8 9 10 

I.   VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5) 1 299.73 300 1 300 300 1 1 

 

1  Venituri totale din exploatare, din care: 2        

  a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 3        

  b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 4        

2  Venituri financiare 5 299.73 300 1 300 300 1 1 

II   CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 + rd. 19) 6 297 300 1.01 300 300 1 1 

 

1  
Cheltuieli de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din 
care: 

7 294 297 1.01 297 297 1 1 

 

A. cheltuieli cu bunuri și servicii 8 15 16 1.06 16 16 1 1 

B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate 9 3 3 1 3 3 1 1 

C. 

cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din 
care: 

10 276 278 1 278 278 1 1 

C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13) 11 270 272 1 272 272 1 1 



C1 ch. cu salariile 12 270 272 1 272 272 1 1 

C2 bonusuri 13        

C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 14        

 
cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de 
personal 

15        

C4 
Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de 
conducere și control, comisii și comitete 

16        

C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator 17 6 6 1 6 6 1 1 

D. alte cheltuieli de exploatare 18        

2  Cheltuieli financiare 19 3 3 1 3 3 1 1 

III   REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6) 20 2.73 0 0 0 0 0 0 

IV  1. IMPOZIT PE PROFIT CURENT 21        

  2. IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT 22        

  3. VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT 23        

  4. IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI 24        

  5. ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS 25        

V   
PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 
26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care: 

26 2.73 0 0 0 0 0 0 

 

1  Rezerve legale 27        

2  Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 28        

3  Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 29        

4  

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele 
cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea 
surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, 
comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 

30        

5  Alte repartizări prevăzute de lege 31        

6  
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 
29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0) 

32        



7  
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar 
nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la 
nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 

33        

8  

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul 
regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul 
societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral 
sau majoritar de stat, din care: 

34        

 a) - dividende cuvenite bugetului de stat 35        

 b) - dividende cuvenite bugetului local 36        

 c) - dividende cuvenite altor acționari 37        

9  
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 33 - rd. 34 se 
repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 

38        

VI   VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 39        

VII   CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care 40        

  

a) cheltuieli materiale 41        

b) cheltuieli cu salariile 42        

c) cheltuieli privind prestările de servicii 43        

d) cheltuieli cu reclama și publicitate 44        

e) alte cheltuieli 45        

VIII   SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 46        

 

1  Alocații de la buget 47        

   
alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii 
anteriori 

48        

IX   CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII 49        

X   DATE DE FUNDAMENTARE         

 

1  Nr. de personal prognozat la finele anului 50 8 8 1 8 8 1 1 

2  Nr. mediu de salariați total 51 8 8 1 8 8 1 1 

3  
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza 
cheltuielilor de natură salarială *) 

52 2.8 2.83 1.01 2.83 2.83 1 1 

4  Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza 53 2.8 2.83 1.01 2.83 2.83 1 1 



cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a 
bugetului de stat **) 

 

5  
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu 
(mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 51) 

54        

6  
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu 
recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat 

55        

7  
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu 
(cantitate produse finite/ persoană) 

56        

8  
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= 
(Rd.6/Rd.1)x1000) 

57 991 1000 1 1000 1000 1 1 

9  Plăți restante 58        

10  Creanțe restante 59        

*) Rd. 52 = Rd. 151 din Anexa de fundamentare nr. 2 

**) Rd. 53 = Rd. 152 din Anexa de fundamentare nr. 2 
   

 

CONDUCĂTORUL 
UNITĂȚII, 

CONDUCĂTORUL 
COMPARTIMENTULUI 

FINANCIAR-CONTABIL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXA Nr. 2 

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE 

Operatorul economic SC SPATII VERZI BEBA VECHE SRL 

Sediul/Adresa BEBA VECHE, Nr.292, Jud. TIMIS 

Cod unic de înregistrare 34693785 

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venitul și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora 

- mii lei - 

 INDICATORI 
Nr. 
rd. 

Realizat 
an N-2 

Prevederi an precedent (N-1) Propuneri an curent (N) % % 

Aprobat 
Prelimi

nat / 
Realizat 

din care: 
7 = 
6/5 

8 = 5/3a 

conform 
HG/Ordi
n comun 

conform 
Hotărarii 

C.A. 
 Trim I 

Trim 
II 

Trim 
III 

An   

0 1 2 3 3a 4 4a 5 6a 6b 6c 6 7 8 

I.   VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22) 1 207 330  299.73 100 100 100 300 1 1.44 

 

1  

Venituri totale din exploatare 
(Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12 +Rd.13+Rd.14), din 
care: 

2           

 

a) 
din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), 
din care: 

3           

 

a1) din vânzarea produselor 4           

a2) din servicii prestate 5 207 330  299.73 100 100 100 300 1 1.44 

a3) din redevențe și chirii 6           

a4) alte venituri 7           

b) din vânzarea mărfurilor 8           

c) 
din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei 
de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care: 9           



 
c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 10           

c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 11           

d) din producția de imobilizări 12           

e) venituri aferente costului producției în curs de execuție 13           

f) 
alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 
20 + rd. 21), din care: 

14           

 

f1) din amenzi și penalități 15           

f2) 
din vânzarea activelor și alte operații de capital 
(rd.16=Rd.17+Rd.18), din care: 16           

 - active corporale 17           

 

 - active necorporale 18           

f3) din subvenții pentru investiții 19           

f4) din valorificarea certificatelor CO2 20           

f5) alte venituri 21           

2  
Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+ 
Rd.26+Rd.27), din care: 

22           

 

a) din imobilizări financiare 23           

b) din investiții financiare 24           

c) din diferențe de curs 25           

d) din dobânzi 26           

e) alte venituri financiare 27           

II CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130) 28 206 330  297 100 100 100 300 1.01 1.44 

 

1 
Cheltuieli de exploatare 
(Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care: 29           

 

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii 
(Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care: 30 13.5 20  15 6.66 6.66 6.66 20 1.33 1.11 

A1 
Cheltuieli privind stocurile 
(Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+ Rd.37+Rd.38), din care: 31           

a) cheltuieli cu materiile prime 32           



b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care: 33           

 b1) cheltuieli cu piesele de schimb 34           

 b2) cheltuieli cu combustibilii 35           

c) 
cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de 
inventar 

36           

d) cheltuieli privind energia și apa 37           

e) cheltuieli privind mărfurile 38           

A2 
Cheltuieli privind serviciile executate de terți 
(Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care: 39 13.5 20  15 6.66 6.66 6.66 20 1.33 1.11 

a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile 40           

b) cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care: 41           

 b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat 42           

 b2) - către operatori cu capital privat 43           

c) prime de asigurare 44           

A3 

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți 
(Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+ 
Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+ Rd.67+Rd.68+Rd.77),din 
care: 

45           

a) cheltuieli cu colaboratorii 46           

b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care: 47           

 b1) cheltuieli privind consultanta juridică 48           

c) 
cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 
53), din care: 

49           

 

c1) cheltuieli de protocol, din care: 50           

 
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu 
modificările ulterioare 

51           

c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: 52           

 
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și 
publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu 
modificările ulterioare 

53           



- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul 
pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, 
potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările 
ulterioare 

54           

- ch. de promovare a produselor 55           

d) 
Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 
(Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care: 56           

 

d1) ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate 57           

d2) 
ch. de sponsorizare in domeniile educație, 
învățământ, social și sport, din care: 

58           

 - pentru cluburile sportive 59           

d3) ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități 60           

e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane 61           

f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care: 62           

 

- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care: 63           

-interna 64           

-externa 65           

g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații 66           

h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate 67           

i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care: 68           

 

i1) cheltuieli de asigurare și pază 69           

i2) 
cheltuieli privind întreținerea și funcționarea 
tehnicii de calcul 

70           

i3) cheltuieli cu pregătirea profesională 71           

 

i4) 
cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și 
necorporale, din care: 

72           

 - aferente bunurilor de natura domeniului public 73           

i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale 74           

i6) 
cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului 
de conducere cf. Ordonanței de urgentă a 

75           



Guvernului nr. 109/2011 

i7) 
cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte 
anunțuri 

76           

j) alte cheltuieli 77           

B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate 
(Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+ Rd.83+Rd.84),din care: 78           

a) 
ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor 
minerale 

79           

b) 
ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice 
și resursele minerale 

80           

c) ch. cu taxa de licență 81           

d) ch. cu taxa de autorizare 82           

e) ch. cu taxa de mediu 83           

f) cheltuieli cu alte taxe și impozite 84           

C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+ 
Rd. 112), din care: 

85 183 300  270 90.66 90.66 90.66 272 1 1.47 

C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91) 86 183 300  270 90.66 90.66 90.66 272 1 1.47 

C1 
Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din 
care: 

87 183 300  270 90.66 90.66 90.66 272 1 1.47 

 

a) salarii de bază 88 183 300  270 90.66 90.66 90.66 272 1 1.47 

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de 
bază (conform CCM) 

89           

c) alte bonificații (conform CCM) ' 90           

C2 
Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+ Rd.97+ Rd.98), 
din care: 

91           

 

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și 
completările ulterioare, din care: 

92           

 
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu 
modificările ulterioare; 

93           

  - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit 94           



Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; 

b) tichete de masă; 95           

c) vouchere de vacanță; 96           

d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut 
în anul precedent 

97           

e) alte cheltuieli conform CCM. 98           

C3 
Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101 + 
Rd. 102), din care: 

99           

 

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor 
de personal 

100           

b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor 
hotărâri judecătorești 

101           

c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, 
privatizării, administrator special, alte comisii și comitete 

102           

C4 
Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor 
organe de conducere și control, comisii și comitete 
(Rd.103=Rd.104+Rd.107+ Rd.110+ Rd.111), din care: 

103           

 

a) pentru directori/directorat 104           

 - componenta fixă 105           

 - componenta variabilă 106           

b) pentru consiliul de administrație/consiliul de 
supraveghere, din care: 

107           

 - componenta fixă 108           

 - componenta variabilă 109           

c) pentru cenzori 110           

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii 111           

C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator 112 4.12 5  6 2 2 2 6 1 1.45 

D. Alte cheltuieli de exploatare 
(Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+ 
Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care: 

113           



a) 
cheltuieli cu majorări și penalități 
(Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care: 114           

 
- către bugetul general consolidat 115           

- către alți creditori 116           

b) cheltuieli privind activele imobilizate 117           

c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului 118           

d) alte cheltuieli 119           

e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 120           

f) 
ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și 
provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125)din care: 121           

  f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele 122           

 

 

f1. 
1) 

-provizioane privind participarea la profit a 
salariaților 

123           

 
f1. 
2) 

- provizioane in legătura cu contractul de mandat 124           

 f2) 
venituri din provizioane și ajustări pentru 
depreciere sau pierderi de valoare , din care: 

125           

  
f2. 
1) 

din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd. 
128+ Rd.129), din care: 

126           

   - din participarea salariaților la profit 127           

   
- din deprecierea imobilizărilor corporale și a 
activelor circulante 

128           

   - venituri din alte provizioane 129           

2  
Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd. 
137), din care: 

130           

 

a) cheltuieli privind dobânzile, din care: 131           

 a1) aferente creditelor pentru investiții 132           

 a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă 133           

b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care: 134           



 b1) aferente creditelor pentru investiții 135           

 b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă 136           

c) alte cheltuieli financiare 137           

III   
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-
Rd.28) 

138           

    venituri neimpozabile 139           

    cheltuieli nedeductibile fiscal 140           

IV   IMPOZIT PE PROFIT/VENIT CURENT 141 2 3  0.6 1 1 1 3 5 0.3 

V 

  DATE DE FUNDAMENTARE            

1  Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2) 142           

 a) - venituri din subvenții și transferuri 143           

 

 b) 
- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea 
productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat 

144           

2  Cheltuieli totale din exploatare, din care:Rd.29 145           

 a) 

 alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul 
la determinarea rezultatului brut realizat în anul 
precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat 

146           

3  Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **) 147 183 300  270 90.66 90.66 90.66 272 1 1.47 

 a) Salarii de baza 
147 
a) 

183 300  270 90.66 90.66 90.66 272 1 1.47 

 b) ................. 
147 
b) 

          

 c) ................. 
147 
c) 

          

4  Nr. de personal prognozat la finele anului 148 9 13  8    8 1 0.88 

5  Nr. mediu de salariați 149 9 13  8    8 1 0.88 

6 a) 

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat 
pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd. 
7491/12*1000) 

150 1.69 1.92  2.8 x x x 2.83 1.01 1.65 

 b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 151 1.69 1.92  2.8 x x x 2.83 1.01 1.65 



determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, 
cf. OG 26/2013 [(Rd.147 - rd.92* -
rd.97)/Rd.7491/12*1000 

 c) 

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 
determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, 
recalculat cf. OG nr. 26/2013 și Legii anuale a 
bugetului de stat 

152           

7 a) 
Productivitatea muncii în unități valorice pe total 
personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149) 153     x x x    

 b) 
Productivitatea muncii în unități valorice pe total 
personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului 
de stat 

154     x x x    

 c) 
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal 
mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 
149 

155     x x x    

 c1) 
Elemente de calcul al productivității muncii în unități 
fizice, din care 

156     x x x    

   - cantitatea de produse finite (QPF) 157     x x x    

   - preț mediu (p) 158     x x x    

   - valoare = QPF x p 159     x x x    

   
- pondere in venituri totale de exploatare = rd. 
157/rd. 2 

160     x x x    

8  Plăți restante 161           

9  Creanțe restante, din care: 162           

   - de la operatori cu capital integral/majoritar de stat 163           

   - de la operatori cu capital privat 164           

   - de la bugetul de stat 165           

   - de la bugetul local 166           

   - de la alte entități 167           

10   
Credite pentru finanțarea activității curente (soldul 
rămas de rambursat) 

168           



 11   
Redistribuiri/distribuiri totale cf.OUG nr. 29/2017 
din: 

169           

    - alte rezerve 170           

    - rezultatul reportat 171           

*) în limita prevazuta la art. 25 alin. 3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completarile ulterioare 

**) se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală 
a bugetului de stat 

   

 

CONDUCĂTORUL 
UNITĂȚII, 

CONDUCĂTORUL 
COMPARTIMENTULUI  

FINANCIAR-CONTABIL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXA Nr. 3 

Gradul de realizare a veniturilor totale 

- mii lei - 

Nr. 
crt. 

Indicatori 
Prevederi an N-2 

% 4 = 3/2 

Prevederi an 
precedent (N-1) % 7 = 6/5 

Aprobat Realizat Aprobat Realizat 

0 1 2 3 4 5 6 7 

I. 
Venituri totale (rd. 1 + rd. 
2)*), din care: 

200 207 1.03 330 299.73 0.90 

1 Venituri din exploatare*)       

2. Venituri financiare 200 207 1.03 330 299.73 0.90 

*) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat. 
   

 

Conducătorul 
unității,  

. . . . . . . . . . 

Conducătorul Compartimentului 
financiar-contabil,  

. . . . . . . . . . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXA Nr. 4 

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare 

- mii lei - 

  INDICATORI 
Data 

finalizării 
investiției 

an precedent (N-1) Valoare 

Aprobat 
Realizat/ 

Preliminat 
an curent 

(N) 
an N + 1 an N + 2 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

1  SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:       

 1 Surse proprii, din care:       

  a) - amortizare       

  b) - profit       

 2 Alocații de la buget       

 3 Credite bancare, din care:       

  a) - interne       

  b) - externe       

 4 Alte surse, din care:       

  - (denumire sursă)       

  - (denumire sursă)       

II  CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:       

 1 Investiții în curs, din care:       

  
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului 
economic: 

      

  - (denumire obiectiv)       

  - (denumire obiectiv)       

  
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau 
al unității administrativ teritoriale: 

      

  - (denumire obiectiv)       

  - (denumire obiectiv)       



  
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau 
al unității administrativ teritoriale: 

      

  - (denumire obiectiv)       

  - (denumire obiectiv)       

  
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în 
locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau 
privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: 

      

  - (denumire obiectiv)       

  - (denumire obiectiv)       

 2 Investiții noi, din care:       

  
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului 
economic: 

      

  - (denumire obiectiv)       

  - (denumire obiectiv)       

  
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau 
al unității administrativ teritoriale: 

      

  - (denumire obiectiv)       

  - (denumire obiectiv)       

  
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau 
al unității administrativ teritoriale: 

      

  - ACHIZITIE AUTOTURISM       

  - (denumire obiectiv)       

  
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în 
locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau 
privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: 

      

  - (denumire obiectiv)       

  - (denumire obiectiv)       

 3 
Investiții efectuate la imobilizările corporale existente 
(modernizări), din care: 

      

  
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului 
economic: 

      



  - (denumire obiectiv)       

  - (denumire obiectiv)       

  
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau 
al unității administrativ teritoriale: 

      

  - (denumire obiectiv)       

  - (denumire obiectiv)       

  
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau 
al unității administrativ teritoriale: 

      

  - (denumire obiectiv)       

  - (denumire obiectiv)       

  
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în 
locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau 
privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: 

      

  - (denumire obiectiv)       

  - (denumire obiectiv)       

 4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)       

 5 
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din 
care: 

      

  a) - interne       

  b) - externe       

 

 

CONDUCĂTORUL 
UNITĂȚII, 

CONDUCĂTORUL 
COMPARTIMENTULUI  

FINANCIAR-CONTABIL 

 
 
 



ANEXA Nr. 5 

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante 

      - mii lei - 

Nr. crt. Măsuri 
Termen 

de 
realizare 

An precedent (N-1) An curent (N) An N+1 An N+2 

Preliminat/Realizat Influențe (+/-) Influențe (+/-) Influențe (+/-) 

Rezultat 
brut (+/-) 

Plăți 
restante 

Rezultat 
brut 

Plăți 
restante 

Rezultat 
brut 

Plăți 
restante 

Rezultat 
brut 

Plăți 
restante 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Pct. I Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante 

1 Măsura 1 . . .  X X       

2 Măsura 2 . . .  X X       

 Măsura n . . .  X X       

 TOTAL pct. I  X X       

Pct. II Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I 

1 Cauza 1 . . .  X X       

2 Cauza 2 . . .  X X       

 Cauza n . . .  X X       

 TOTAL pct. II  X X       

Pct. III 
TOTAL 

GENERAL pct. I + 
pct. II 

         

 

CONDUCĂTORUL 
UNITĂȚII, 

CONDUCĂTORUL 
COMPARTIMENTULUI  

FINANCIAR-CONTABIL 

 
 

 



ROMÂNIA
JUDETUL TIMIS

COMUNA BEBA VECHE
CONSILIUL LOCAL

          Consiliul local al comunei  Beba Veche, județul Timiș, întrunit în ședință ordinară 
în data de 23.03.2020
         Având în vedere Referatul/Expunerea de motive întocmit de Secretar general 
înregistrată sub nr. 750/11.03.2020  precum si Raportul de specialitate întocmit de  
Compartiment  CONTABILITATE, VENITURI SI URMARIRE, INCASARE TAXE SI 
IMPOZITE înregistrat sub nr. 753/11.03.2020
         Văzând adresa nr. 11/4.03.2020 emisă de societatii Spații Verzi Beba Veche 
înregistrată sub nr. 607/4.03.2020;
         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. 3) lit. d), art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. 
(1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

                                        H O T Ă R Ă Ș T E: 

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societatii Spații Verzi 
Beba Veche pe anul 2020

HOTĂRÂRE

          Avand in vedere prevederile art. 6 alin. 1) din OG nr. 26/2013 privind intarirea 
disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile 
administrativ- teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o 
participatie majoritara, cu modificarile si completarile ulterioare;

Articolul 1 - Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al societatii Spatii Verzi Beba 
Veche SRL pe anul 2020, conform anexei la prezenta hotarare.

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

Articolul 3 - 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. 19/2020

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  

23.03.2020

24.03.2020

23.03.2020

23.03.2020

23.03.2020

2

Beba Veche la data de 23.03.2020
Nr.19

Adoptata cu 10 voturi Pentru  de la 10 consilieri prezenți.

Au absentat:COSA DORINA



Judetul Timis UAT Comuna Beba Veche
Nr. 751/11.03.2020

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 și cheltuieli al societatii Constructii Beba Veche 2015 pe anul 2020

Considerente legale:
Avand in vedere prevederile art. 6 alin. 1) din OG nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei 
financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ- teritoriale 
sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, cu 
modificarile si completarile ulterioare;

Situatia in fapt:
Prezentul proiect de HCL este elaborat ca urmare a Legii nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 
2020 si a prevederilor art. 6 alin. (1) din OG nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la 
nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ- teritoriale sunt actionari 
unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, cu modificarile si 
completarile ulterioare"Art. 6. - (1) Operatorii economici prevazuti la art. 4 alin. (1) lit. a)-c) 
prezinta, in vederea aprobarii, dupa consultarea prealabila a organizatiilor sindicale, bugetul de 
venituri si cheltuieli insotit de anexele de fundamentare, intocmite in conformitate cu prevederile 
legale in vigoare, organelor administratiei publice centrale ori locale, dupa caz, in subordinea, in 
coordonarea, sub autoritatea sau in portofoliul carora se afla, in termen de 45 de zile de la 
intrarea in vigoare a legii anuale a bugetului de stat sau a aprobarii bugetelor locale ale 
comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucuresti, judetelor sau municipiului 
Bucuresti, dupa caz."

         Pentru aceste motive PROPUN

Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al societatii Constructii 2015 SRL pe anul 2020, 
conform anexei la prezenta hotarare.
Prezenta hotarare se comunică:
- Institutiei Prefectului- judetul Timis,
- Primarului comunei Beba Veche;
- societatii Constructii Beba Veche 2015;
- 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. 754/11.03.2020

                    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 și cheltuieli al 
societatii Constructii Beba Veche 2015 pe anul 2020

         In baza adresei  de la societatii Constructii Beba Veche 2015 înregistrată sub nr. 
607/4.03.2020 inregistrate la Primaria comunei Beba Veche sub nr. 11/4.03.2020,
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. 6 alin. 1) din OG nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei 
financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-
teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie 
majoritara, cu modificarile si completarile ulterioare;

          Bugetul sociatatii a fost structurat prin raportarea proportionala la anul 2019, cu 
un indice de 1, fiind prognozate venituri de 300.000 lei și cheltuieli de 300.000 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 de venituri și cheltuieli al societatii Constructii Beba Veche 
2015 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. 751/11.03.2020
-Raportul de specialitate întocmit de Compartiment  CONTABILITATE, VENITURI SI 
URMARIRE, INCASARE TAXE SI IMPOZITE nr. 754/11.03.2020
	-Adresa 11/4.03.2020 de la societatii Constructii Beba Veche 2015 înregistrată 
sub nr. 607/4.03.2020;
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. 6 alin. 1) din OG nr. 26/2013 privind intarirea 
disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile 
administrativ- teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o 
participatie majoritara, cu modificarile si completarile ulterioare;



ROMÂNIA
JUDETUL TIMIS
COMUNA BEBA VECHE
CONSILIUL LOCAL

          În temeiul prevederilor art. art. 129 alin. 3) lit. d) si art. 136 alin. (1) din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ inițiez prezentul

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

          Ioan Bohancanu, în calitate de Primar, în baza articolului 26 din Regulamentul de 
Organizare și Funcționare al Consiliului local al comunei Beba Veche, aprobat prin HCL 
nr. 43/2016:
         Având în vedere Referatul/Expunerea de motive întocmit de Secretar general 
înregistrată sub nr. 751/11.03.2020  precum si Raportul de specialitate întocmit de   
Compartiment  CONTABILITATE, VENITURI SI URMARIRE, INCASARE TAXE SI 
IMPOZITE înregistrat sub nr. 754/11.03.2020
         Văzând adresa nr. 11/4.03.2020 emisă de societatii Constructii Beba Veche 2015 
înregistrată sub nr. 607/4.03.2020;
         În baza Avizului eliberat de Comisia de activităţi economico-financiare, amenajarea 
teritoriului şi urbanism, juridică şi de disciplină, președinte TOTH EDE;

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societatii Constructii 
Beba Veche 2015 pe anul 2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 20/03.03.2020

          Avand in vedere prevederile art. 6 alin. 1) din OG nr. 26/2013 privind intarirea 
disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile 
administrativ- teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o 
participatie majoritara, cu modificarile si completarile ulterioare;

Articolul 1 - Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al societatii Constructii 2015 SRL 
pe anul 2020, conform anexei la prezenta hotarare.

Articolul 2 - Prezenta hotarare se comunică:
- Institutiei Prefectului- judetul Timis,
- Primarului comunei Beba Veche;
- societatii Constructii Beba Veche 2015;
- 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



ANEXA Nr. 1 

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE 

Operatorul economic SC CONSTRUCTII BEBA VECHE 2015 SRL 

Sediul/Adresa BEBA VECHE, Nr.292, Jud. TIMIS 

Cod unic de înregistrare 34550637 

 

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI 
pe anul 2020 

- mii lei - 

 INDICATORI 
Nr. 
rd. 

Realizat/ 
Preliminat 

an precedent 
(N-1) 

Propuneri 
an curent 

(N) 
% 

Estimări an 
N + 1 

Estimări 
an N + 2 

% 

9 = 7/5 10 = 8/7 

0 1 2 3 4 5 
6 = 
5/4 

7 8 9 10 

I.   VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5) 1 274 260 0,94 260 260 1 1 

 

1  Venituri totale din exploatare, din care: 2        

  a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 3        

  b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 4        

2  Venituri financiare 5 274 260 0,94 260 260 1 1 

II   CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 + rd. 19) 6 280 260 0,92 260 260 1 1 

 

1  
Cheltuieli de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din 
care: 

7 277,3 260 0,93 260 260 1 1 

 

A. cheltuieli cu bunuri și servicii 8 18 20 1,11 20 20 1 1 

B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate 9 2,2 2 0,9 2 2 1 1 

C. 
cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din 
care: 

10 252,4 233 0,92 233 233 1 1 



C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13) 11 252,4 233 0,92 233 233 1 1 

C1 ch. cu salariile 12 252,4 233 0,92 233 233 1 1 

C2 bonusuri 13        

C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 14        

 
cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de 
personal 

15        

C4 
Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de 
conducere și control, comisii și comitete 

16        

C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator 17 4,7 5 1.06 5 5 1 1 

D. alte cheltuieli de exploatare 18 4,7 5 1,06 5 5 1 1 

2  Cheltuieli financiare 19 2,7 3 1.11 3 3 1 1 

III   REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6) 20 -6       

IV  1. IMPOZIT PE PROFIT CURENT 21 2,7 3 1.11 3 3 1 1 

  2. IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT 22        

  3. VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT 23        

  4. IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI 24        

  5. ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS 25        

V   
PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 
26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care: 

26        

 

1  Rezerve legale 27        

2  Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege 28        

3  Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți 29        

4  

Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele 
cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea 
surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, 
comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi 

30        

5  Alte repartizări prevăzute de lege 31        

6  Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 32        



29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0) 

7  
Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar 
nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la 
nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință 

33        

8  

Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul 
regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul 
societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral 
sau majoritar de stat, din care: 

34        

 a) - dividende cuvenite bugetului de stat 35        

 b) - dividende cuvenite bugetului local 36        

 c) - dividende cuvenite altor acționari 37        

9  
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 33 - rd. 34 se 
repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare 

38        

VI   VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 39        

VII   CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care 40        

  

a) cheltuieli materiale 41        

b) cheltuieli cu salariile 42        

c) cheltuieli privind prestările de servicii 43        

d) cheltuieli cu reclama și publicitate 44        

e) alte cheltuieli 45        

VIII   SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 46        

 

1  Alocații de la buget 47        

   
alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii 
anteriori 

48        

IX   CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII 49        

X   DATE DE FUNDAMENTARE         

 

1  Nr. de personal prognozat la finele anului 50 7 7 1 7 7 1 1 

2  Nr. mediu de salariați total 51 7 7 1 7 7 1 1 

3  
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza 
cheltuielilor de natură salarială *) 

52 3 2.77 0.92 2,77 2,77 1 1 



4  
Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza 
cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a 
bugetului de stat **) 

53 3 2,77 0,92 2,77 2,77 1 1 

5  
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu 
(mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 51) 

54        

6  
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu 
recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat 

55        

7  
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu 
(cantitate produse finite/ persoană) 

56        

8  
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= 
(Rd.6/Rd.1)x1000) 

57 1021 1000 0,97 1000 1000 1 1 

9  Plăți restante 58        

10  Creanțe restante 59        

*) Rd. 52 = Rd. 151 din Anexa de fundamentare nr. 2 

**) Rd. 53 = Rd. 152 din Anexa de fundamentare nr. 2 
   

 

CONDUCĂTORUL 
UNITĂȚII, 

CONDUCĂTORUL 
COMPARTIMENTULUI 

FINANCIAR-CONTABIL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXA Nr. 2 

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE 

Operatorul economic SC CONSTRUCTII BEBA VECHE 2015 SRL 

Sediul/Adresa BEBA VECHE, Nr.292, Jud. TIMIS 

Cod unic de înregistrare 34550637 

 

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venitul și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora 

- mii lei - 

 INDICATORI 
Nr. 
rd. 

Realizat 
an N-2 

Prevederi an precedent (N-1) Propuneri an curent (N) % % 

Aprobat 
Prelimi

nat / 
Realizat 

din care: 
7 = 
6/5 

8 = 5/3a 

conform 
HG/Ordi
n comun 

conform 
Hotărarii 

C.A. 
 Trim I 

Trim 
II 

Trim 
III 

An   

0 1 2 3 3a 4 4a 5 6a 6b 6c 6 7 8 

I.   VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22) 1 219 285  274 86,66 86,66 86,66 260 0,94 1,25 

 

1  

Venituri totale din exploatare 
(Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12 +Rd.13+Rd.14), din 
care: 

2           

 

a) 
din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), 
din care: 

3           

 

a1) din vânzarea produselor 4           

a2) din servicii prestate 5 219 285  274 86,66 86,66 86,66 260 0,94 1,25 

a3) din redevențe și chirii 6           

a4) alte venituri 7           

b) din vânzarea mărfurilor 8           

c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei 9           



de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care: 

 
c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 10           

c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare 11           

d) din producția de imobilizări 12           

e) venituri aferente costului producției în curs de execuție 13           

f) 
alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 
20 + rd. 21), din care: 

14           

 

f1) din amenzi și penalități 15           

f2) 
din vânzarea activelor și alte operații de capital 
(rd.16=Rd.17+Rd.18), din care: 16           

 - active corporale 17           

 

 - active necorporale 18           

f3) din subvenții pentru investiții 19           

f4) din valorificarea certificatelor CO2 20           

f5) alte venituri 21           

2  
Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+ 
Rd.26+Rd.27), din care: 

22           

 

a) din imobilizări financiare 23           

b) din investiții financiare 24           

c) din diferențe de curs 25           

d) din dobânzi 26           

e) alte venituri financiare 27           

II CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130) 28 221 285  280 41.66 41.66 41.66 125 1.05 0.7 

 

1 
Cheltuieli de exploatare 
(Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care: 29           

 

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii 
(Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care: 30 12 20  18 6.66 6.66 6.66 20 1.11 1,5 

A1 
Cheltuieli privind stocurile 
(Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+ Rd.37+Rd.38), din care: 31           



a) cheltuieli cu materiile prime 32           

b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care: 33           

 b1) cheltuieli cu piesele de schimb 34           

 b2) cheltuieli cu combustibilii 35           

c) 
cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de 
inventar 

36           

d) cheltuieli privind energia și apa 37           

e) cheltuieli privind mărfurile 38           

A2 
Cheltuieli privind serviciile executate de terți 
(Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care: 39 12 20  18 6.66 6.66 6.66 20 1.11 1,5 

a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile 40           

b) cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care: 41           

 b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat 42           

 b2) - către operatori cu capital privat 43           

c) prime de asigurare 44           

A3 

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți 
(Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+ 
Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+ Rd.67+Rd.68+Rd.77),din 
care: 

45           

a) cheltuieli cu colaboratorii 46           

b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care: 47           

 b1) cheltuieli privind consultanta juridică 48           

c) 
cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 
53), din care: 

49           

 

c1) cheltuieli de protocol, din care: 50           

 
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu 
modificările ulterioare 

51           

c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: 52           

 
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și 
publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu 

53           



modificările ulterioare 

- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul 
pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, 
potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările 
ulterioare 

54           

- ch. de promovare a produselor 55           

d) 
Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 
(Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care: 56           

 

d1) ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate 57           

d2) 
ch. de sponsorizare in domeniile educație, 
învățământ, social și sport, din care: 

58           

 - pentru cluburile sportive 59           

d3) ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități 60           

e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane 61           

f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care: 62           

 

- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care: 63           

-interna 64           

-externa 65           

g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații 66           

h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate 67           

i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care: 68           

 

i1) cheltuieli de asigurare și pază 69           

i2) 
cheltuieli privind întreținerea și funcționarea 
tehnicii de calcul 

70           

i3) cheltuieli cu pregătirea profesională 71           

 

i4) 
cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și 
necorporale, din care: 

72           

 - aferente bunurilor de natura domeniului public 73           

i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale 74           

i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului 75           



de conducere cf. Ordonanței de urgentă a 
Guvernului nr. 109/2011 

i7) 
cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte 
anunțuri 

76           

j) alte cheltuieli 77           

B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate 
(Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+ Rd.83+Rd.84),din care: 78           

a) 
ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor 
minerale 

79           

b) 
ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice 
și resursele minerale 

80           

c) ch. cu taxa de licență 81           

d) ch. cu taxa de autorizare 82           

e) ch. cu taxa de mediu 83           

f) cheltuieli cu alte taxe și impozite 84           

C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+ 
Rd. 112), din care: 

85 199 257  252,4 77,66 77,66 77,66 233 0,92 1,26 

C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91) 86 199 257  252,4 77,66 77,66 77,66 233 0,92 1,26 

C1 
Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din 
care: 

87 199 
 

257 
 

252,4 77,66 
77,66 77,66 

233 
0,92 1,26 

 

a) salarii de bază 88 199 257  252,4 77,66 77,66 77,66 233 0,92 1,26 

b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de 
bază (conform CCM) 

89           

c) alte bonificații (conform CCM) ' 90           

C2 
Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+ Rd.97+ Rd.98), 
din care: 

91           

 

a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și 
completările ulterioare, din care: 

92           

 
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu 
modificările ulterioare; 

93           



 

 
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit 
Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; 

94           

b) tichete de masă; 95           

c) vouchere de vacanță; 96           

d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut 
în anul precedent 

97           

e) alte cheltuieli conform CCM. 98           

C3 
Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101 + 
Rd. 102), din care: 

99           

 

a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor 
de personal 

100           

b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor 
hotărâri judecătorești 

101           

c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, 
privatizării, administrator special, alte comisii și comitete 

102           

C4 
Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor 
organe de conducere și control, comisii și comitete 
(Rd.103=Rd.104+Rd.107+ Rd.110+ Rd.111), din care: 

103           

 

a) pentru directori/directorat 104           

 - componenta fixă 105           

 - componenta variabilă 106           

b) pentru consiliul de administrație/consiliul de 
supraveghere, din care: 

107           

 - componenta fixă 108           

 - componenta variabilă 109           

c) pentru cenzori 110           

d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii 111           

C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator 112 4,5 5  4,7 1.66 1.66 1.66 5 1.06 1,04 

D. Alte cheltuieli de exploatare 
(Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+ 
Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care: 

113           



a) 
cheltuieli cu majorări și penalități 
(Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care: 114           

 
- către bugetul general consolidat 115           

- către alți creditori 116           

b) cheltuieli privind activele imobilizate 117           

c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului 118           

d) alte cheltuieli 119           

e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale 120           

f) 
ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și 
provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125)din care: 121           

  f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele 122           

 

 

f1. 
1) 

-provizioane privind participarea la profit a 
salariaților 

123           

 
f1. 
2) 

- provizioane in legătura cu contractul de mandat 124           

 f2) 
venituri din provizioane și ajustări pentru 
depreciere sau pierderi de valoare , din care: 

125           

  
f2. 
1) 

din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd. 
128+ Rd.129), din care: 

126           

   - din participarea salariaților la profit 127           

   
- din deprecierea imobilizărilor corporale și a 
activelor circulante 

128           

   - venituri din alte provizioane 129           

2  
Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd. 
137), din care: 

130           

 

a) cheltuieli privind dobânzile, din care: 131           

 a1) aferente creditelor pentru investiții 132           

 a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă 133           

b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care: 134           



 b1) aferente creditelor pentru investiții 135           

 b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă 136           

c) alte cheltuieli financiare 137           

III   
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-
Rd.28) 

138           

    venituri neimpozabile 139           

    cheltuieli nedeductibile fiscal 140           

IV   IMPOZIT PE PROFIT CURENT 141 3 3  2.7 1 1 1 3 1.11 1 

V 

  DATE DE FUNDAMENTARE            

1  Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2) 142           

 a) - venituri din subvenții și transferuri 143           

 

 b) 
- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea 
productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat 

144           

2  Cheltuieli totale din exploatare, din care:Rd.29 145           

 a) 

 alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul 
la determinarea rezultatului brut realizat în anul 
precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat 

146           

3  Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **) 147 199 257  252,4 77,66 77,66 77,66 233 0,92 1,26 

 a) Salarii de baza 
147 
a) 

199 
257 

 
252,4 77,66 

77,66 77,66 
233 

0,92 1,26 

 b) ................. 
147 
b) 

          

 c) ................. 
147 
c) 

          

4  Nr. de personal prognozat la finele anului 148 9 9  7    7 1 1 

5  Nr. mediu de salariați 149 9 9  7    7 1 1 

6 a) 

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat 
pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd. 
7491/12*1000) 

150 1.84 2,37  3 x x x 2,77 0.92 1.63 

 b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 151 1.84 2,37  3 x x x 2.77 0.92 1.63 



determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, 
cf. OG 26/2013 [(Rd.147 - rd.92* -
rd.97)/Rd.7491/12*1000 

 c) 

Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) 
determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, 
recalculat cf. OG nr. 26/2013 și Legii anuale a 
bugetului de stat 

152           

7 a) 
Productivitatea muncii în unități valorice pe total 
personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149) 153     x x x    

 b) 
Productivitatea muncii în unități valorice pe total 
personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului 
de stat 

154     x x x    

 c) 
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal 
mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 
149 

155     x x x    

 c1) 
Elemente de calcul al productivității muncii în unități 
fizice, din care 

156     x x x    

   - cantitatea de produse finite (QPF) 157     x x x    

   - preț mediu (p) 158     x x x    

   - valoare = QPF x p 159     x x x    

   
- pondere in venituri totale de exploatare = rd. 
157/rd. 2 

160     x x x    

8  Plăți restante 161           

9  Creanțe restante, din care: 162           

   - de la operatori cu capital integral/majoritar de stat 163           

   - de la operatori cu capital privat 164           

   - de la bugetul de stat 165           

   - de la bugetul local 166           

   - de la alte entități 167           

10   
Credite pentru finanțarea activității curente (soldul 
rămas de rambursat) 

168           



 11   
Redistribuiri/distribuiri totale cf.OUG nr. 29/2017 
din: 

169           

    - alte rezerve 170           

    - rezultatul reportat 171           

*) în limita prevazuta la art. 25 alin. 3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completarile ulterioare 

**) se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală 
a bugetului de stat 

   

 

CONDUCĂTORUL 
UNITĂȚII, 

CONDUCĂTORUL 
COMPARTIMENTULUI  

FINANCIAR-CONTABIL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXA Nr. 3 

Gradul de realizare a veniturilor totale 

- mii lei - 

Nr. 
crt. 

Indicatori 
Prevederi an N-2 

% 4 = 3/2 

Prevederi an 
precedent (N-1) % 7 = 6/5 

Aprobat Realizat Aprobat Realizat 

0 1 2 3 4 5 6 7 

I. 
Venituri totale (rd. 1 + rd. 
2)*), din care: 

220 219 0,99 285 280 0.98 

1 Venituri din exploatare*)       

2. Venituri financiare 220 219 0,99 285 280 0.98 

*) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat. 
   

 

Conducătorul 
unității,  

. . . . . . . . . . 

Conducătorul Compartimentului 
financiar-contabil,  

. . . . . . . . . . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXA Nr. 4 

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare 

- mii lei - 

  INDICATORI 
Data 

finalizării 
investiției 

an precedent (N-1) Valoare 

Aprobat 
Realizat/ 

Preliminat 
an curent 

(N) 
an N + 1 an N + 2 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 

1  SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:       

 1 Surse proprii, din care:       

  a) - amortizare       

  b) - profit       

 2 Alocații de la buget       

 3 Credite bancare, din care:       

  a) - interne       

  b) - externe       

 4 Alte surse, din care:       

  - (denumire sursă)       

  - (denumire sursă)       

II  CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:       

 1 Investiții în curs, din care:       

  
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului 
economic: 

      

  - (denumire obiectiv)       

  - (denumire obiectiv)       

  
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau 
al unității administrativ teritoriale: 

      

  - (denumire obiectiv)       

  - (denumire obiectiv)       



  
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau 
al unității administrativ teritoriale: 

      

  - (denumire obiectiv)       

  - (denumire obiectiv)       

  
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în 
locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau 
privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: 

      

  - (denumire obiectiv)       

  - (denumire obiectiv)       

 2 Investiții noi, din care:       

  
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului 
economic: 

      

  - (denumire obiectiv)       

  - (denumire obiectiv)       

  
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau 
al unității administrativ teritoriale: 

      

  - (denumire obiectiv)       

  - (denumire obiectiv)       

  
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau 
al unității administrativ teritoriale: 

      

  - ACHIZITIE AUTOTURISM       

  - (denumire obiectiv)       

  
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în 
locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau 
privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: 

      

  - (denumire obiectiv)       

  - (denumire obiectiv)       

 3 
Investiții efectuate la imobilizările corporale existente 
(modernizări), din care: 

      

  
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului 
economic: 

      



  - (denumire obiectiv)       

  - (denumire obiectiv)       

  
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau 
al unității administrativ teritoriale: 

      

  - (denumire obiectiv)       

  - (denumire obiectiv)       

  
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau 
al unității administrativ teritoriale: 

      

  - (denumire obiectiv)       

  - (denumire obiectiv)       

  
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în 
locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau 
privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: 

      

  - (denumire obiectiv)       

  - (denumire obiectiv)       

 4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)       

 5 
Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din 
care: 

      

  a) - interne       

  b) - externe       

 

 

CONDUCĂTORUL 
UNITĂȚII, 

CONDUCĂTORUL 
COMPARTIMENTULUI  

FINANCIAR-CONTABIL 

 
 
 



ANEXA Nr. 5 

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante 

      - mii lei - 

Nr. crt. Măsuri 
Termen 

de 
realizare 

An precedent (N-1) An curent (N) An N+1 An N+2 

Preliminat/Realizat Influențe (+/-) Influențe (+/-) Influențe (+/-) 

Rezultat 
brut (+/-) 

Plăți 
restante 

Rezultat 
brut 

Plăți 
restante 

Rezultat 
brut 

Plăți 
restante 

Rezultat 
brut 

Plăți 
restante 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Pct. I Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante 

1 Măsura 1 . . .  X X       

2 Măsura 2 . . .  X X       

 Măsura n . . .  X X       

 TOTAL pct. I  X X       

Pct. II Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I 

1 Cauza 1 . . .  X X       

2 Cauza 2 . . .  X X       

 Cauza n . . .  X X       

 TOTAL pct. II  X X       

Pct. III 
TOTAL 

GENERAL pct. I + 
pct. II 

         

 

CONDUCĂTORUL 
UNITĂȚII, 

CONDUCĂTORUL 
COMPARTIMENTULUI  

FINANCIAR-CONTABIL 

 
 

 



ROMÂNIA
JUDETUL TIMIS

COMUNA BEBA VECHE
CONSILIUL LOCAL

          Consiliul local al comunei  Beba Veche, județul Timiș, întrunit în ședință ordinară 
în data de 23.03.2020
         Având în vedere Referatul/Expunerea de motive întocmit de Secretar general 
înregistrată sub nr. 751/11.03.2020  precum si Raportul de specialitate întocmit de  
Compartiment  CONTABILITATE, VENITURI SI URMARIRE, INCASARE TAXE SI 
IMPOZITE înregistrat sub nr. 754/11.03.2020
         Văzând adresa nr. 11/4.03.2020 emisă de societatii Constructii Beba Veche 2015 
înregistrată sub nr. 607/4.03.2020;
         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. 3) lit. d), art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. 
(1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

                                        H O T Ă R Ă Ș T E: 

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societatii Constructii 
Beba Veche 2015 pe anul 2020

HOTĂRÂRE

          Avand in vedere prevederile art. 6 alin. 1) din OG nr. 26/2013 privind intarirea 
disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile 
administrativ- teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o 
participatie majoritara, cu modificarile si completarile ulterioare;

Articolul 1 - Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al societatii Constructii 2015 SRL 
pe anul 2020, conform anexei la prezenta hotarare.

Articolul 2 - Prezenta hotarare se comunică:
- Institutiei Prefectului- judetul Timis,
- Primarului comunei Beba Veche;
- societatii Constructii Beba Veche 2015;
- 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 23.03.2020
Nr.20

Adoptata cu 10 voturi Pentru  de la 10 consilieri prezenți.

Au absentat:COSA DORINA



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. 20/2020

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  

23.03.2020

24.03.2020

23.03.2020

23.03.2020

23.03.2020

2



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 Aparat de specialitate 
al primarului înregistrată sub nr.     
         În baza Avizului eliberat de Comisia de activităţi economico-financiare, amenajarea 
teritoriului şi urbanism, juridică şi de disciplină, președinte TOTH EDE;

privind aprobarea valorii de investiţie și a solicitării scrisorii de garanție 
pentru garantarea avansului a proiectului Achiziționare tractor și utilaje

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 21/11.03.2020

          Văzând:
- cerințele din Măsura M1/6B – Dezvoltarea si modernizarea satelor din microregiunea 
„TRIPLEX CONFINIUM”;
- Hotărârea Consiliului Local al Comunei beba Veche nr. 4/2019 privind implementarea 
proiectului „Achizitionare tractor si utilaje”;
- Contractul de finanţare nerambursabilă nr. C1920074X218953706319/30.09.2019 
incheiat cu Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale;
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Beba Veche nr.  3/2020 privind aprobarea 
bugetului local pe anul 2020;

Articolul 1 - Se aproba valoarea de investiţie a proiectului intitulat „ Achiziționare tractor 
și utilaje ”, cu o valoare totala de  538.466,03 lei din care: 451.160,04 lei valoare 
eligibila si 87.305,99 lei valoare neeligibila, in baza contractului de finantare  
nerambursabila  nr. C1920074X218953706319/30.09.2019 incheiat cu Agentia pentru 
Finantarea Investitiilor Rurale.

Articolul 2 - Se aproba solicitarea unei Scrisori de garantie de la FNGCIMM SA IFN in 
valoare de 223.000 lei, in vederea garantarii obligatiilor de plata a avansului de 223.000  
lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat „ Achiziționare 
tractor și utilaje ”, in baza contractului de finantare nerambursabila nr. 
C1920074X218953706319/30.09.2019  incheiat cu  Agentia pentru Finantarea 
Investitiilor Rurale.

Articolul 3 - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se însărcinează dl. 
Bohancanu Ioan, avand funcția de Primar.

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 23.03.2020
         Având în vedere Referatul/Expunerea de motive întocmit de Aparat de specialitate 
al primarului înregistrată sub nr. 744/11.03.2020  precum si Raportul de specialitate 
întocmit de  Compartiment  CONTABILITATE, VENITURI SI URMARIRE, INCASARE 
TAXE SI IMPOZITE înregistrat sub nr. 748/11.03.2020
         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 valorii de investiţie și a solicitării scrisorii de garanție 
pentru garantarea avansului a proiectului Achiziționare tractor și utilaje

HOTĂRÂRE

          Văzând:
- cerințele din Măsura M1/6B – Dezvoltarea si modernizarea satelor din microregiunea 
„TRIPLEX CONFINIUM”;
- Hotărârea Consiliului Local al Comunei Beba Veche nr. 4/2019 privind 
implementarea proiectului „Achizitionare tractor si utilaje”;
- Contractul de finanţare nerambursabilă nr. C1920074X218953706319/30.09.2019 
incheiat cu Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale;
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Beba Veche nr.  3/2020 privind aprobarea 
bugetului local pe anul 2020;

Articolul 1 - Se aproba valoarea de investiţie a proiectului intitulat „ Achiziționare tractor 
și utilaje ”, cu o valoare totala de  538.466,03 lei din care: 451.160,04 lei valoare 
eligibila si 87.305,99 lei valoare neeligibila, in baza contractului de finantare  
nerambursabila  nr. C1920074X218953706319/30.09.2019 incheiat cu Agentia pentru 
Finantarea Investitiilor Rurale.

Articolul 2 - Se aproba solicitarea unei Scrisori de garantie de la FNGCIMM SA IFN in 
valoare de 223.000 lei, in vederea garantarii obligatiilor de plata a avansului de 
223.000  lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat „ 
Achiziționare tractor și utilaje ”, in baza contractului de finantare nerambursabila nr. 
C1920074X218953706319/30.09.2019  incheiat cu  Agentia pentru Finantarea 
Investitiilor Rurale.

Articolul 3 - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se însărcinează dl. 
Bohancanu Ioan, avand funcția de Primar.

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. 21/2020

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  

23.03.2020

24.03.2020

23.03.2020

23.03.2020

23.03.2020

2

Beba Veche la data de 23.03.2020
Nr.21

Adoptata cu 10 voturi Pentru  de la 10 consilieri prezenți.

Au absentat:COSA DORINA



Judetul Timis UAT Comuna Beba Veche
Nr. 839/18.03.2020

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 aderării 
Unității Administrativ Teritoriale Comuna Valcani în calitate de membru asociat la ASOCIAŢIA 
DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ DISTRIBUȚIE GAZ TIMIȘ VEST

Considerente legale:
Văzând prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Beba Veche nr. 39/5.11.2018 privind 
aprobarea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Distribuție Gaz Timiș Vest,
-Încheierea Civilă numărul 1543 pronunțată de către Judecătoria Sannicolau Mare în dosarul 
numărul 2330/295/2019 în ședința publică din data de 14 iunie 2019 precum și Încheirea Civilă 
pronunțată de către Judecătoria Sânnicolau Mare în dosarul mai sus menționat în camera de 
consiliu din data de 09 iulie 2019 și Încheierea Civilă de Îndreptare a Erorii Materiale pronunțată 
de către Judecătoria Sânnicolau Mare în dosarul mai sus menționat în camera de consiliu din 
data de 20 august 2019 și înscrierea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Distribuție Gaz 
Timiș Vest în Registrul Special aflat la grefa Judecătoriei Sânnicolau Mare sub numărul 2 din 
data de 14 iunie 2019,
-Prevederile legislației în vigoare aplicabile exemplificând dar fără a se limita la dispozițiile  
Ordonanței de Urgență a Guvernului 57/2019 privind Codul Administrativ, ale Legii numărul 
315/2004 privind dezvoltarea regională în România cu modificările și completările ulterioare, ale 
Legii 213/2012 privind energia electrică și gazele naturale cu modificările și completările 
ulterioare, Ordonanței Guvernului numărul 26/2000 cu privire la asociații și fundații cu 
modificările și completările ulterioare, Legii numărul 51/2006 privind serviciile comunitare de 
utilități publice cu modificările și completările ulterioare,
- Prevederile Hotărârii Consiliului Local al Unității Administrativ Teritoriale Comuna Valcani nr. 
40/30.09.2019,

Situatia in fapt:
Legislatia aplicabila, nelimitată la prevederile: - Legii numărul 315/2004 privind dezvoltarea 
regională în România cu modificările și completările ulterioare,  - Legii 213/2012 privind energia 
electrică și gazele naturale cu modificările și completările ulterioare, -Ordonanței Guvernului 
numărul 26/2000 cu privire la asociații și fundații cu modificările și completările ulterioare,  -Legii 
numărul 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice cu modificările și completările 
ulterioare,
De asemenea, STATUTUL Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Distribuţie Gaz Timiş Vest 
precizeaza in art. 21 alin. 1 (1) Hotărârile Adunării Generale a Asociaţiei luate în exercitarea 
atribuţiilor prevăzute la art.16 alin.(2) lit.i) - j) şi art.16 alin.(3) lit.a) d), f), l) nu pot fi votate de 
reprezentanţii asociaţilor în Adunarea Generală a Asociaţiei decât în baza unui mandat special, 
acordat expres, în prealabil, prin hotărâre a autorităţii deliberative a asociatului al cărui 
reprezentant este.
Tot in Statut, la ART. 13 se mentioneaza:(1) Asociaţia poate accepta, cu acordul asociaţilor, noi 
membri. Aceştia au dreptul şi obligaţia să atribuie gestiunea Serviciului operatorului cu care 
Asociaţia a încheiat sau va încheia contractul de delegare în numele şi pe seama asociaţilor, în 
condiţiile legii. Pentru a vota o astfel de hotărâre, reprezentanţii asociaţilor în adunarea generală 
a Asociaţiei au nevoie de un mandat special, prealabil, din partea unităţilor administrativ-
teritoriale, pe care le reprezintă, acordat prin hotărâre a consiliului local sau judeţean, după caz. 
(2) În urma adoptării hotărârii adunării generale a Asociaţiei de a accepta un nou membru, se va 
încheia un act adiţional la prezentul statut, prin care noul membru va fi menţionat în preambulul 
statutului. (3) Se consideră că orice nou membru al Asociaţiei acceptă în totalitate prevederile 
statutului şi ale actului constitutiv ale Asociaţiei la data aderării sale. (4) În situaţia în care noul 
membru are dreptul, conform prevederilor legale, să atribuie direct gestiunea Serviciului său 
către operatorul cu care Asociaţia a încheiat contractul de delegare în numele şi pe seama 



asociaţilor, acesta va delega gestiunea Serviciului său respectivului operator şi se va încheia un 
act adiţional la contractul dc delegare, care va fi semnat de Asociaţie în numele şi pe seama 
asociatului respectiv. Iar art. 16 alin. j). Prevede atribuția Adunării generale de aprobare a primirii 
de noi membri în Asociaţie, a retragerii şi excluderii unor membri din Asociaţie;
In consecinta, a fost intocmit proiectul dehotarare anexat

         Pentru aceste motive PROPUN

Aprobarea aderării Unității Administrativ Teritorială Comuna Valcani, în calitate de membru 
asociat, la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Distribu ție Gaz Timiș Vest o entitate juridică 
fără scop patrimonial, cu sediul social stabilit în Comuna Tomnatic, Sat Tomnatic numărul 258, 
județul Timiș, având Cod de Înregistrare Fiscală 41682762, prin director Buduran Andra și 
participarea acesteia cu o cotizație anuala ce va stabilita prin Hotarare a Adunarii Generale a 
Asociatilor.
Mandatarea domnuluiBohancanu Ioan  în calitate de primar al comunei Beba Veche în 
Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Distribu ție Gaz Timiș Vest să 
voteze în favoarea aderării Unității Administrativ Teritorială Comuna Valcani, în calitate de 
membru asociat la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Distribu ție Gaz Timiș Vest
Împuternicirea doamnei avocat Călinescu Silvia în vederea efectuării tuturor demersurilor 
necesare aferente operării modificării structurii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
Distribuție Gaz Timiș Vest prin aderarea noului membru asociat Unității Administrativ Teritorială 
Comuna Valcani în cadrul Registrului Special aflat la grefa Judecătoriei Sânnicolau Mare.
Prezenta hotarare se comunică:
- Institutiei Prefectului- judetul Timis,
- Primarului comunei Beba Veche;
- Consiliilor Locale ale celorlalți membri ai Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Distribuție 
Gaz Timiș Vest,
- doamnei avocat Călinescu Silvia,
- 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.

                    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 aderării Unității Administrativ Teritoriale 
Comuna Valcani în calitate de membru asociat la ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE 
INTERCOMUNITARĂ DISTRIBUȚIE GAZ TIMIȘ VEST

         In baza adresei  de la Primariei comunei Valcani inregistrate la Primaria comunei 
Beba Veche sub nr. 3368/2019,
In urma solicitarii adresate de Primar, Ioan Bohancanu, in calitate de initiator al 
proiectului de hotarare am constatat situatia existenta:

Văzând prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Beba Veche nr. 39/5.11.2018 
privind aprobarea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Distribuție Gaz 
Timiș Vest,
-Încheierea Civilă numărul 1543 pronunțată de către Judecătoria Sannicolau Mare în 
dosarul numărul 2330/295/2019 în ședința publică din data de 14 iunie 2019 precum și 
Încheirea Civilă pronunțată de către Judecătoria Sânnicolau Mare în dosarul mai sus 
menționat în camera de consiliu din data de 09 iulie 2019 și Încheierea Civilă de 
Îndreptare a Erorii Materiale pronunțată de către Judecătoria Sânnicolau Mare în dosarul 
mai sus menționat în camera de consiliu din data de 20 august 2019 și înscrierea 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Distribuție Gaz Timiș Vest în Registrul Special 
aflat la grefa Judecătoriei Sânnicolau Mare sub numărul 2 din data de 14 iunie 2019,
-Prevederile legislației în vigoare aplicabile exemplificând dar fără a se limita la 
dispozițiile  Ordonanței de Urgență a Guvernului 57/2019 privind Codul Administrativ, ale 
Legii numărul 315/2004 privind dezvoltarea regională în România cu modificările și 
completările ulterioare, ale Legii 213/2012 privind energia electrică și gazele naturale cu 
modificările și completările ulterioare, Ordonanței Guvernului numărul 26/2000 cu privire 
la asociații și fundații cu modificările și completările ulterioare, Legii numărul 51/2006 
privind serviciile comunitare de utilități publice cu modificările și completările ulterioare,
- Prevederile Hotărârii Consiliului Local al Unității Administrativ Teritoriale Comuna 
Valcani nr. 40/30.09.2019,



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



                    Comisia de specialitate a Consiliului local al comunei Beba Veche, in 
urma repartizarii documentatiei privind proiectul de hotarare atasat, privind 
aprobarea aderării Unității Administrativ Teritoriale Comuna Valcani în calitate 
de membru asociat la ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ 
DISTRIBUȚIE GAZ TIMIȘ VEST am analizat in sedinta acest proiect, constatand 
urmatoarele:
Temeiuri legale invocate si documente atasate:
-Referatul/Expunerea de motive întocmit de Secretar general  nr. 839/18.03.2020
	-Adresa 3368/2019 de la Primariei comunei Valcani;
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 
supunerea spre adoptare in sedinta Consiliului local.

AVIZ FAVORABIL

          Văzând prevederile Hotărârii Consiliului Local  al comunei Beba Veche nr. 
39/5.11.2018 privind aprobarea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
Distribuție Gaz Timiș Vest,

          -	Încheierea Civilă numărul 1543 pronunțată de către Judecătoria Sannicolau 
Mare în dosarul numărul 2330/295/2019 în ședința publică din data de 14 iunie 2019 
precum și Încheirea Civilă pronunțată de către Judecătoria Sânnicolau Mare în dosarul 
mai sus menționat în camera de consiliu din data de 09 iulie 2019 și Încheierea Civilă 
de Îndreptare a Erorii Materiale pronunțată de către Judecătoria Sânnicolau Mare în 
dosarul mai sus menționat în camera de consiliu din data de 20 august 2019 și 
înscrierea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Distribuție Gaz Timiș Vest în 
Registrul Special aflat la grefa Judecătoriei Sânnicolau Mare sub numărul 2 din data 
de 14 iunie 2019,

          -	Prevederile legislației în vigoare aplicabile exemplificând dar fără a se limita la 
dispozițiile  Ordonanței de Urgență a Guvernului 57/2019 privind Codul Administrativ, 
ale Legii numărul 315/2004 privind dezvoltarea regională în România cu modificările și 
completările ulterioare, ale Legii 213/2012 privind energia electrică și gazele naturale 
cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței Guvernului numărul 26/2000 cu 
privire la asociații și fundații cu modificările și completările ulterioare, Legii numărul 
51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice cu modificările și completările 
ulterioare,

          - Prevederile Hotărârii Consiliului Local al Unității Administrativ Teritoriale 
Comuna Valcani nr. 40/30.09.2019,



Președinte, TOTH EDE

Secretar,     CIOBANU LIVIU

Membrii:     HORVATH STEFAN



ROMÂNIA
JUDETUL TIMIS
COMUNA BEBA VECHE
CONSILIUL LOCAL

          În temeiul prevederilor art. art. 129 alin. 2) 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. 839/18.03.2020 
         Văzând adresa nr. 3368/2019 emisă de Primariei comunei Valcani;
         În baza Avizului eliberat de Comisia de activităţi economico-financiare, amenajarea 
teritoriului şi urbanism, juridică şi de disciplină, președinte TOTH EDE;

privind aprobarea aderării Unității Administrativ Teritoriale Comuna 
Valcani în calitate de membru asociat la ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE 

INTERCOMUNITARĂ DISTRIBUȚIE GAZ TIMIȘ VEST

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 22/18.03.2020

          Văzând prevederile Hotărârii Consiliului Local  al comunei Beba Veche nr. 
39/5.11.2018 privind aprobarea constituirii Asocia ției de Dezvoltare Intercomunitară 
Distribuție Gaz Timiș Vest,

          -	Încheierea Civilă numărul 1543 pronunțată de către Judecătoria Sannicolau 
Mare în dosarul numărul 2330/295/2019 în ședința publică din data de 14 iunie 2019 
precum și Încheirea Civilă pronunțată de către Judecătoria Sânnicolau Mare în dosarul 
mai sus menționat în camera de consiliu din data de 09 iulie 2019 și Încheierea Civilă 
de Îndreptare a Erorii Materiale pronunțată de către Judecătoria Sânnicolau Mare în 
dosarul mai sus menționat în camera de consiliu din data de 20 august 2019 și 
înscrierea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Distribuție Gaz Timiș Vest în 
Registrul Special aflat la grefa Judecătoriei Sânnicolau Mare sub numărul 2 din data 
de 14 iunie 2019,

          -	Prevederile legislației în vigoare aplicabile exemplificând dar fără a se limita la 
dispozițiile  Ordonanței de Urgență a Guvernului 57/2019 privind Codul Administrativ, 
ale Legii numărul 315/2004 privind dezvoltarea regională în România cu modificările și 
completările ulterioare, ale Legii 213/2012 privind energia electrică și gazele naturale 
cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței Guvernului numărul 26/2000 cu 
privire la asociații și fundații cu modificările și completările ulterioare, Legii numărul 
51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice cu modificările și completările 
ulterioare,

          - Prevederile Hotărârii Consiliului Local al Unității Administrativ Teritoriale 
Comuna Valcani nr. 40/30.09.2019,

Articolul 1 - Aprobarea aderării Unității Administrativ Teritorială Comuna Valcani, în 
calitate de membru asociat, la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Distribu ție Gaz 
Timiș Vest o entitate juridică fără scop patrimonial, cu sediul social stabilit în Comuna 
Tomnatic, Sat Tomnatic numărul 258, județul Timiș, având Cod de Înregistrare Fiscală 
41682762, prin director Buduran Andra și participarea acesteia cu o cotizație anuala ce 



va stabilita prin Hotarare a Adunarii Generale a Asociatilor.

Articolul 2 - Mandatarea domnuluiBohancanu Ioan  în calitate de primar al comunei 
Beba Veche în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
Distribuție Gaz Timiș Vest să voteze în favoarea aderării Unității Administrativ Teritorială 
Comuna Valcani, în calitate de membru asociat la Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară Distribuție Gaz Timiș Vest

Articolul 3 - Împuternicirea doamnei avocat Călinescu Silvia în vederea efectuării tuturor 
demersurilor necesare aferente operării modificării structurii Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară Distribuție Gaz Timiș Vest prin aderarea noului membru asociat Unității 
Administrativ Teritorială Comuna Valcani în cadrul Registrului Special aflat la grefa 
Judecătoriei Sânnicolau Mare.

Articolul 4 - Prezenta hotarare se comunică:
- Institutiei Prefectului- judetul Timis,
- Primarului comunei Beba Veche;
- Consiliilor Locale ale celorlalți membri ai Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
Distribuție Gaz Timiș Vest,
- doamnei avocat Călinescu Silvia,
- 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 23.03.2020
         Având în vedere Referatul/Expunerea de motive întocmit de Secretar general 
înregistrată sub nr. 839/18.03.2020 
         Văzând adresa nr. 3368/2019 emisă de Primariei comunei Valcani;
         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. 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 aderării Unității Administrativ Teritoriale Comuna 
Valcani în calitate de membru asociat la ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE 

INTERCOMUNITARĂ DISTRIBUȚIE GAZ TIMIȘ VEST

HOTĂRÂRE

          Văzând prevederile Hotărârii Consiliului Local  al comunei Beba Veche nr. 
39/5.11.2018 privind aprobarea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
Distribuție Gaz Timiș Vest,

          -	Încheierea Civilă numărul 1543 pronunțată de către Judecătoria Sannicolau 
Mare în dosarul numărul 2330/295/2019 în ședința publică din data de 14 iunie 2019 
precum și Încheirea Civilă pronunțată de către Judecătoria Sânnicolau Mare în dosarul 
mai sus menționat în camera de consiliu din data de 09 iulie 2019 și Încheierea Civilă 
de Îndreptare a Erorii Materiale pronunțată de către Judecătoria Sânnicolau Mare în 
dosarul mai sus menționat în camera de consiliu din data de 20 august 2019 și 
înscrierea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Distribuție Gaz Timiș Vest în 
Registrul Special aflat la grefa Judecătoriei Sânnicolau Mare sub numărul 2 din data 
de 14 iunie 2019,

          -	Prevederile legislației în vigoare aplicabile exemplificând dar fără a se limita la 
dispozițiile  Ordonanței de Urgență a Guvernului 57/2019 privind Codul Administrativ, 
ale Legii numărul 315/2004 privind dezvoltarea regională în România cu modificările și 
completările ulterioare, ale Legii 213/2012 privind energia electrică și gazele naturale 
cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței Guvernului numărul 26/2000 cu 
privire la asociații și fundații cu modificările și completările ulterioare, Legii numărul 
51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice cu modificările și completările 
ulterioare,

          - Prevederile Hotărârii Consiliului Local al Unității Administrativ Teritoriale 
Comuna Valcani nr. 40/30.09.2019,

Articolul 1 - Aprobarea aderării Unității Administrativ Teritorială Comuna Valcani, în 
calitate de membru asociat, la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Distribuție Gaz 
Timiș Vest o entitate juridică fără scop patrimonial, cu sediul social stabilit în Comuna 
Tomnatic, Sat Tomnatic numărul 258, județul Timiș, având Cod de Înregistrare Fiscală 
41682762, prin director Buduran Andra și participarea acesteia cu o cotizație anuala ce 
va stabilita prin Hotarare a Adunarii Generale a Asociatilor.



Articolul 2 - Mandatarea domnuluiBohancanu Ioan  în calitate de primar al comunei 
Beba Veche în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
Distribuție Gaz Timiș Vest să voteze în favoarea aderării Unității Administrativ 
Teritorială Comuna Valcani, în calitate de membru asociat la Asociaţia de Dezvoltare 
Intercomunitară Distribuție Gaz Timiș Vest

Articolul 3 - Împuternicirea doamnei avocat Călinescu Silvia în vederea efectuării tuturor 
demersurilor necesare aferente operării modificării structurii Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară Distribuție Gaz Timiș Vest prin aderarea noului membru asociat Unității 
Administrativ Teritorială Comuna Valcani în cadrul Registrului Special aflat la grefa 
Judecătoriei Sânnicolau Mare.

Articolul 4 - Prezenta hotarare se comunică:
- Institutiei Prefectului- judetul Timis,
- Primarului comunei Beba Veche;
- Consiliilor Locale ale celorlalți membri ai Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
Distribuție Gaz Timiș Vest,
- doamnei avocat Călinescu Silvia,
- 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 23.03.2020
Nr.22

Adoptata cu 10 voturi Pentru  de la 10 consilieri prezenți.

Au absentat:COSA DORINA



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. 22/2020

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. 
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Judetul Timis
UAT Comuna Beba Veche
Nr. 880/23.03.2020

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 solicitarii 
de prelungire a Scrisorii de Garantie de la F.N.G.C.I.M.M SA-IFN, pentru realizarea investitiei 
Dotarea caminelor culturale din comuna Beba Veche si Cherestur, judetul Timis

Considerente legale:
Având în vedere:     -Contractul de finantare nr. C0760CN00011653700166/14.06.2017 si a 
actelor aditionale ulterioare incheiate cu Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale –
AFIR
-Prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 79/2009 privind reglementarea unor masuri pentru 
stimularea absortiei fondurilor alocate prin Programul National de Dezvoltare Rurala pentru 
renovarea si dezvoltarea spatiului rural prin cresterea calitatii vietii si diversificarii economiei in 
zonele rurale;
-H.G. nr. 1262/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicarea Ordonantei de 
Urgenta nr. 79/2009 privind reglementarea unor masuri pentru stimularea absortiei fondurilor 
alocate prin Programul National de Dezvoltare Rurala;
-Prevederile art.20 alin.(3) din OUG nr. 79/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare 
nerambursabile provenite din Fondul European de garantare agricola, Fondul European Agricol 
de Dezvoltare Rurala, coroborat cu prevederile art.56 alin.(2) din regulamentul (CE) nr. 
1974/2006 al comisiei din 15.12.2006 de stabilire a normelor de aplicare a regulamentului (CE) 
nr. 1698/2005 al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurala acordat din FEADR, cu 
modificarile si completarile ulterioare

Situatia in fapt:
Vazand ca Hotararea nr. 29/2019 prelungeste valabilitatea scrisorii de garantie pina in data de 
14 iunie 2020, cand va fi dificil sa se obtina o noua hotarare de consiliuu datorita organizarii 
alegerilor locale, propune prelungirea scrisorii de garantie de la Fondul National de Garantare a 
Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii SA IFN, in conformitate cu prevederile art. 3 din 
OUG 79/2009 pana in 14.12.2020.

         Pentru aceste motive PROPUN

Se aproba solicitarea de prelungire a Scrisorii de Garantie nr. 303/21.07.2017  pana la data de 
14.12.2020 de la Fondul  National de  Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii 
S.A- IFN in conformitate cu prevederile OUG nr. 79/2009, in favoarea AFIR, pentru valoarea de 
320.000,00 lei destinata acoperirii in proportie de 100% a sumei de 320.000,00 lei solicitata ca 
avans conform Contractului de finantare nerambursabila incheiat cu Agentia pentru Finantarea 
Investitiilor Rurale, nr. C0760CN00011653700166/14.06.2017 si actele aditionale ulterioare, 
destinat realizarii investitiei: „Dotarea caminelor culturale din comuna Beba Veche si Cherestur, 
judetul Timis  ”.
Se aproba plata unui comision de 0,05%/luna din valoarea scrisorii de garantie acordata de 
Fondul  National de  Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii S.A- IFN.
Prezenta hotarare se comunică:
- Institutiei Prefectului- judetul Timis,
- Primarului comunei Beba Veche;
- 	FNGCIMM SA IF; 
- 	FIR:
- 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.

                    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 solicitarii de prelungire a Scrisorii de 
Garantie de la F.N.G.C.I.M.M SA-IFN, pentru realizarea investitiei Dotarea caminelor 
culturale din comuna Beba Veche si Cherestur, judetul Timis

         In baza adresei  de la Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale inregistrate la 
Primaria comunei Beba Veche sub nr. 1326/18.03.2020,
In urma solicitarii adresate de Primar, Ioan Bohancanu, in calitate de initiator al 
proiectului de hotarare am constatat situatia existenta:

Având în vedere:     -Contractul de finantare nr. C0760CN00011653700166/14.06.2017 
si a actelor aditionale ulterioare incheiate cu Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii 
Rurale – AFIR
-Prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 79/2009 privind reglementarea unor masuri 
pentru stimularea absortiei fondurilor alocate prin Programul National de Dezvoltare 
Rurala pentru renovarea si dezvoltarea spatiului rural prin cresterea calitatii vietii si 
diversificarii economiei in zonele rurale;
-H.G. nr. 1262/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicarea Ordonantei 
de Urgenta nr. 79/2009 privind reglementarea unor masuri pentru stimularea absortiei 
fondurilor alocate prin Programul National de Dezvoltare Rurala;
-Prevederile art.20 alin.(3) din OUG nr. 79/2009 privind gestionarea fondurilor comunitare 
nerambursabile provenite din Fondul European de garantare agricola, Fondul European 
Agricol de Dezvoltare Rurala, coroborat cu prevederile art.56 alin.(2) din regulamentul 
(CE) nr. 1974/2006 al comisiei din 15.12.2006 de stabilire a normelor de aplicare a 
regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurala 
acordat din FEADR, cu modificarile si completarile ulterioare

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



                    Comisia de specialitate a Consiliului local al comunei Beba Veche, in 
urma repartizarii documentatiei privind proiectul de hotarare atasat, privind 
aprobarea solicitarii de prelungire a Scrisorii de Garantie de la F.N.G.C.I.M.M SA-
IFN, pentru realizarea investitiei Dotarea caminelor culturale din comuna Beba 
Veche si Cherestur, judetul Timis am analizat in sedinta acest proiect, constatand 
urmatoarele:
Temeiuri legale invocate si documente atasate:
-Referatul/Expunerea de motive întocmit de Secretar general  nr. 880/23.03.2020
	-Adresa 1326/18.03.2020 de la Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale;
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 în vedere:
     -Contractul de finantare nr. C0760CN00011653700166/14.06.2017 si a actelor 
aditionale ulterioare incheiate cu Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale – 
AFIR

          -	Prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 79/2009 privind reglementarea unor 
masuri pentru stimularea absortiei fondurilor alocate prin Programul National de 
Dezvoltare Rurala pentru renovarea si dezvoltarea spatiului rural prin cresterea calitatii 
vietii si diversificarii economiei in zonele rurale;

          -	H.G. nr. 1262/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicarea 
Ordonantei de Urgenta nr. 79/2009 privind reglementarea unor masuri pentru 
stimularea absortiei fondurilor alocate prin Programul National de Dezvoltare Rurala;

          -	Prevederile art.20 alin.(3) din OUG nr. 79/2009 privind gestionarea fondurilor 
comunitare nerambursabile provenite din Fondul European de garantare agricola, 
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala, coroborat cu prevederile art.56 alin.(2) 
din regulamentul (CE) nr. 1974/2006 al comisiei din 15.12.2006 de stabilire a normelor 
de aplicare a regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului privind sprijinul pentru 
dezvoltare rurala acordat din FEADR, 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. 880/23.03.2020 
         Văzând adresa nr. 1326/18.03.2020 emisă de Agentia pentru Finantarea 
Investitiilor Rurale;
         În baza Avizului eliberat de Comisia de activităţi economico-financiare, amenajarea 
teritoriului şi urbanism, juridică şi de disciplină, președinte TOTH EDE;

privind aprobarea solicitarii de prelungire a Scrisorii de Garantie de la 
F.N.G.C.I.M.M SA-IFN, pentru realizarea investitiei Dotarea caminelor 

culturale din comuna Beba Veche si Cherestur, judetul Timis

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 23/23.03.2020

          Având în vedere:
     -Contractul de finantare nr. C0760CN00011653700166/14.06.2017 si a actelor 
aditionale ulterioare incheiate cu Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale – 
AFIR

          -	Prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 79/2009 privind reglementarea unor 
masuri pentru stimularea absortiei fondurilor alocate prin Programul National de 
Dezvoltare Rurala pentru renovarea si dezvoltarea spatiului rural prin cresterea calitatii 
vietii si diversificarii economiei in zonele rurale;

          -	H.G. nr. 1262/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicarea 
Ordonantei de Urgenta nr. 79/2009 privind reglementarea unor masuri pentru 
stimularea absortiei fondurilor alocate prin Programul National de Dezvoltare Rurala;

          -	Prevederile art.20 alin.(3) din OUG nr. 79/2009 privind gestionarea fondurilor 
comunitare nerambursabile provenite din Fondul European de garantare agricola, 
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala, coroborat cu prevederile art.56 alin.(2) 
din regulamentul (CE) nr. 1974/2006 al comisiei din 15.12.2006 de stabilire a normelor 
de aplicare a regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului privind sprijinul pentru 
dezvoltare rurala acordat din FEADR, cu modificarile si completarile ulterioare

Articolul 1 - Se aproba solicitarea de prelungire a Scrisorii de Garantie nr. 
303/21.07.2017  pana la data de 14.12.2020 de la Fondul  National de  Garantare a 
Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii S.A- IFN in conformitate cu prevederile 
OUG nr. 79/2009, in favoarea AFIR, pentru valoarea de 320.000,00 lei destinata 
acoperirii in proportie de 100% a sumei de 320.000,00 lei solicitata ca avans conform 
Contractului de finantare nerambursabila incheiat cu Agentia pentru Finantarea 
Investitiilor Rurale, nr. C0760CN00011653700166/14.06.2017 si actele aditionale 
ulterioare, destinat realizarii investitiei: „Dotarea caminelor culturale din comuna Beba 
Veche si Cherestur, judetul Timis  ”.



Articolul 2 - Se aproba plata unui comision de 0,05%/luna din valoarea scrisorii de 
garantie acordata de Fondul  National de  Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile 
Mici si Mijlocii S.A- IFN.

Articolul 3 - Prezenta hotarare se comunică:
- Institutiei Prefectului- judetul Timis,
- Primarului comunei Beba Veche;
- 	FNGCIMM SA IF; 
- 	FIR:
- 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 23.03.2020
         Având în vedere Referatul/Expunerea de motive întocmit de Secretar general 
înregistrată sub nr. 880/23.03.2020 
         Văzând adresa nr. 1326/18.03.2020 emisă de Agentia pentru Finantarea 
Investitiilor Rurale;
         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 solicitarii de prelungire a Scrisorii de Garantie de la F N 
G C I M M SA IFN pentru realizarea investitiei Dotarea caminelor culturale 

din comuna Beba Veche si Cherestur judetul Timis

HOTĂRÂRE

          Având în vedere:
     -Contractul de finantare nr. C0760CN00011653700166/14.06.2017 si a actelor 
aditionale ulterioare incheiate cu Ministerul Agriculturii, Padurilor si Dezvoltarii Rurale – 
AFIR

          -	Prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 79/2009 privind reglementarea unor 
masuri pentru stimularea absortiei fondurilor alocate prin Programul National de 
Dezvoltare Rurala pentru renovarea si dezvoltarea spatiului rural prin cresterea calitatii 
vietii si diversificarii economiei in zonele rurale;

          -	H.G. nr. 1262/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicarea 
Ordonantei de Urgenta nr. 79/2009 privind reglementarea unor masuri pentru 
stimularea absortiei fondurilor alocate prin Programul National de Dezvoltare Rurala;

          -	Prevederile art.20 alin.(3) din OUG nr. 79/2009 privind gestionarea fondurilor 
comunitare nerambursabile provenite din Fondul European de garantare agricola, 
Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala, coroborat cu prevederile art.56 alin.(2) 
din regulamentul (CE) nr. 1974/2006 al comisiei din 15.12.2006 de stabilire a normelor 
de aplicare a regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului privind sprijinul pentru 
dezvoltare rurala acordat din FEADR, cu modificarile si completarile ulterioare

Articolul 1 - Se aproba solicitarea de prelungire a Scrisorii de Garantie nr. 
303/21.07.2017  pana la data de 14.12.2020 de la Fondul  National de  Garantare a 
Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii S.A- IFN in conformitate cu prevederile 
OUG nr. 79/2009, in favoarea AFIR, pentru valoarea de 320.000,00 lei destinata 
acoperirii in proportie de 100% a sumei de 320.000,00 lei solicitata ca avans conform 
Contractului de finantare nerambursabila incheiat cu Agentia pentru Finantarea 
Investitiilor Rurale, nr. C0760CN00011653700166/14.06.2017 si actele aditionale 
ulterioare, destinat realizarii investitiei: „Dotarea caminelor culturale din comuna Beba 
Veche si Cherestur, judetul Timis  ”.

Articolul 2 - Se aproba plata unui comision de 0,05%/luna din valoarea scrisorii de 
garantie acordata de Fondul  National de  Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile 
Mici si Mijlocii S.A- IFN.



Articolul 3 - Prezenta hotarare se comunică:
- Institutiei Prefectului- judetul Timis,
- Primarului comunei Beba Veche;
- 	FNGCIMM SA IF; 
- 	FIR:
- 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. 23/2020

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. 
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Beba Veche la data de 23.03.2020
Nr.23

Adoptata cu 8 voturi Pentru  de la 10 consilieri prezenți.

Au absentat:COSA DORINA

Situatie vot consilieri

ARDELEAN GHEORGHE Abtinere

FOLESCU MIRCEA – NICOLAE Abtinere



ROMÂNIA 
JUDETUL TIMIS 
COMUNA BEBA VECHE 

 PROCES VERBAL 

 

          Incheiat astazi 23.03.2020 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.13/2020 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: dl. Referent Sofran 
Nicolae- contabil al primariei si Tifan Marton administrator al societatilor. 
         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; Ciobanu Liviu; Farca Lidia; Folescu Mircea –  
Nicolae; Horvath Stefan; Tifan  Miklos; Toth Ede;  
Absenteaza: COSA DORINA. 
Se precizeaza ca mandatul de presedinte de sedinta al. Dlui Ciobanu Liviu a expirat fiind 
necesara numire unui naou presedinte de sedinta pentru o perioada de maxim 3 luni. 
Se solicita propuneri. 
Dna consilier Farca propune pe dna consilier BRUDER TIMEA-TEREZIA. 
Nu mai sunt alte propuneri. 
         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 alegerea presedintelui de sedinta initiat de  
 Primar, Ioan Bohancanu 
2 Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea Situatiei financiara anuala  
 pentru exercitiul financiar 2019 a societatii Serviciu Public Prestari Servicii Beba  
 Veche SRL initiat de Primar, Ioan Bohancanu 

3 Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea Situatiei financiara anuala  
 pentru exercitiul financiar 2019 a societatii Spatii Verzi Beba Veche SRL initiat de  
 Primar, Ioan Bohancanu 

4 Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea Situatiei financiara anuala  
 pentru exercitiul financiar 2019 a societatii Constructii Beba Veche 2015 SRL initiat  
 de Primar, Ioan Bohancanu 

5 Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli  
 al societatii Serviciu Public Prestari Servicii SRL pe anul 2020 initiat de Primar, Ioan  
 Bohancanu 

6 Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli  
 al societatii Spatii Verzi Beba Veche pe anul 2020 initiat de Primar, Ioan Bohancanu 
7 Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli  



 al societatii Constructii Beba Veche 2015 pe anul 2020 initiat de Primar, Ioan  
 Bohancanu 
8 Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea valorii de investitie si a solicitarii  
 scrisorii de garantie pentru garantarea avansului a proiectului Achizitionare tractor si 
  utilaje initiat de Primar, Ioan Bohancanu 

9 Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea aderarii Unitatii Administrativ  
 Teritoriale Comuna Valcani in calitate de membru asociat la ASOCIATIA DE  
 DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA DISTRIBUTIE GAZ TIMIS VEST initiat de  
 Primar, Ioan Bohancanu 

10 Probleme de interes local. 

Se solicita aprobarea includerii pe ordinea de zi a unui proiect de hotarare care a fost 
solicitat in regim de urgenta , termen 28.03.2020 a proiectului de hotarare privind 
aprobarea solicitarii de prelungire a Scrisorii de Garantie de la F N G C I M M SA IFN 
pentru realizarea investitiei Dotarea caminelor culturale din comuna Beba Veche si 
Cherestur judetul Timis initiat de Primar, , Ioan Bohancanu 

          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 alegerea presedintelui de sedinta initiat de Primar, Ioan  
Bohancanu. 
Se prezinta Raportul/Expunere de motive si Referatul de specialitate care sunt anexate la 
 dosarul de sedinta. 
Se constata ca nu au fost depuse amendamente  in termenul legal. 
In continuare se solicita discutii privind proiectul de hotarare. 
Se supune la vot adoptarea proiectului de hotarare, prin vot deschis. 
          Dupa numararea voturilor a fost centralizata urmatoarea situatie: 
9 voturi Pentru  de la  10 consilieri prezenți. 
1 voturi impotriva/abtineri. 
BRUDER TIMEA-TEREZIA Abtinere 
           Se trece la analizarea punctului nr. 2 al ordinii de zi, respectiv: Adoptarea  
proiectului de hotarare privind aprobarea Situatiei financiara anuala pentru exercitiul  
financiar 2019 a societatii Serviciu Public Prestari Servicii Beba Veche SRL initiat de  
Primar, Ioan Bohancanu. 
dl. Sofran Nicolae prezinta Raportul/Expunere de motive si Referatul de specialitate care 
sunt anexate la dosarul de sedinta. 
Se constata ca nu au fost depuse amendamente  in termenul legal. 
In continuare se solicita discutii privind proiectul de hotarare. 
Se supune la vot adoptarea proiectului de hotarare, prin vot deschis. 
          Dupa numararea voturilor a fost centralizata urmatoarea situatie: 
10 voturi Pentru  de la  10 consilieri prezenți. 
           Se trece la analizarea punctului nr. 3 al ordinii de zi, respectiv: Adoptarea  
proiectului de hotarare privind aprobarea Situatiei financiara anuala pentru exercitiul  
financiar 2019 a societatii Spatii Verzi Beba Veche SRL initiat de Primar, Ioan  
Bohancanu. 
dl. Sofran Nicolae 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 cati angajati are firma. 
dl. Tifan Marton administrator arata ca sunt 9 angajati. 
Se supune la vot adoptarea proiectului de hotarare, prin vot deschis. 
          Dupa numararea voturilor a fost centralizata urmatoarea situatie: 



10 voturi Pentru  de la  10 consilieri prezenți. 
           Se trece la analizarea punctului nr. 4 al ordinii de zi, respectiv: Adoptarea  
proiectului de hotarare privind aprobarea Situatiei financiara anuala pentru exercitiul  
financiar 2019 a societatii Constructii Beba Veche 2015 SRL initiat de Primar, Ioan  
Bohancanu. 
dl. Sofran Nicolae 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 aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al societatii  
Serviciu Public Prestari Servicii SRL pe anul 2020 initiat de Primar, Ioan Bohancanu. 
dl. Sofran Nicolae 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 bugetului de venituri si cheltuieli al societatii  
Spatii Verzi 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: 
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 bugetului de venituri si cheltuieli al societatii  
Constructii Beba Veche 2015 pe anul 2020 initiat de Primar, Ioan Bohancanu. 
dl. Sofran Nicolae 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. 8 al ordinii de zi, respectiv: Adoptarea  
proiectului de hotarare privind aprobarea valorii de investitie si a solicitarii scrisorii de  
garantie pentru garantarea avansului a 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. 
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 aderarii Unitatii Administrativ Teritoriale  
Comuna Valcani in calitate de membru asociat la ASOCIATIA DE DEZVOLTARE  
INTERCOMUNITARA DISTRIBUTIE GAZ TIMIS VEST 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. 10 al ordinii de zi, respectiv: Adoptarea  
proiectului de hotarare privind aprobarea solicitarii de prelungire a Scrisorii de Garantie  
de la F N G C I M M SA IFN pentru realizarea investitiei Dotarea caminelor culturale din  
comuna Beba Veche si Cherestur judetul Timis initiat de Primar, . 
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 ultimului punct al ordinii de zi, respectiv: Probleme de  
interes local. 
dl. consilier Ardelean intreaba despre situatia celor 20 de grunturi. 
Se arata ca a fost solicitata identificarea de catre contabilitate a proprietarilor, intrucat 
persoanele care folosesc (lucreaza) acele terenuri nu pot dovedi calitatea de proprietar, 
pentru acesta fiind solicitate extrase de carte funciara de la oficiul de cadastru Sannicolau 
Mare, dar exista inca probleme cu pozitionarea pe harti cu numere topografice, care nu 
sunt actualizate cu numere noi. 
dl. consilier Ardelean intreaba despre cererea dlui Ionitoiu  care nu a fost rezolvata in 
sedinta anterioara. 
Incep discutii despre acest subiect, intervenind dl. Primar, dl. Viceprimar, dl. Tifan 
Marton, dl. Folescu Mircea si dl. Ardelean Gheorghe. 



 
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 

 CIOBANU LIVIU 

 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 


