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Dispozitia de convocare;
Convocator;
Proces verbal de sedinta;

Documentatie privind Adoptarea proiectului de hotarare privind alegerea 
presedintelui de sedinta initiat de Primar, Ioan Bohancanu, Referat de 
specialitate si proiect de hotarare 

1

Documentatie privind Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea 
contului anual de executie a bugetului local pe anul 2021 initiat de Primar, 
Ioan Bohancanu, Referat de specialitate si proiect de hotarare 

2

Documentatie privind Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea 
utilizarii temporare a sumei de 21 mii lei din excedentul bugetului local la 
data de 31 12 2021 initiat de Primar, Ioan Bohancanu, Referat de 
specialitate si proiect de hotarare 

3

Documentatie privind Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea 
bugetului local initial al Comunei Beba Veche pe anul 2022 si estimarile pe 
anii 2023 2024 si 2025 initiat de Primar, Ioan Bohancanu, Referat de 
specialitate si proiect de hotarare 

4

Documentatie privind Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea 
retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de pe raza comunei 
Beba Veche pentru anul scolar 2022 2023 initiat de Primar, Ioan Bohancanu, 
Referat de specialitate si proiect de hotarare 

5

Documentatie privind Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea 
bugetului de venituri proprii si subventii al Scolii Gimnaziale Beba Veche 
pentru anul 2022 initiat de Primar, Ioan Bohancanu, Referat de specialitate 
si proiect de hotarare 

6

Documentatie privind Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea 
Regulamentului pentru eliberarea prelungirea anuala a autorizatiei privind 
desfasurarea activitatii de alimentatie publica sau comert in comuna Beba 
Veche initiat de Primar, Ioan Bohancanu, Referat de specialitate si proiect 
de hotarare 

7

Documentatie privind Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea 
bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 a societatii Constructii Beba 
Veche 2015 SRL initiat de Primar, Ioan Bohancanu, Referat de specialitate 
si proiect de hotarare 

8



Documentatie privind Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea 
bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 a societatii Spatii Verzi Beba 
Veche SRL initiat de Primar, Ioan Bohancanu, Referat de specialitate si 
proiect de hotarare 

9

Documentatie privind Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea 
bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 a societatii Serviciu Public 
Prestari Servicii Beba Veche SRL initiat de Primar, Ioan Bohancanu, Referat 
de specialitate si proiect de hotarare 

10

Documentatie privind Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea 
Planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2022 initiat de Primar, 
Ioan Bohancanu, Referat de specialitate si proiect de hotarare 

11

Documentatie privind Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea 
modificarilor si completarilor la actele constitutive ale ASOCIATIEI DE 
DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA DESEURI TIMIS initiat de Primar, Ioan 
Bohancanu, Referat de specialitate si proiect de hotarare 

12

Probleme de interes local13



D I S P O Z I T I A

privind convocarea Consiliului local al comunei Beba Veche în şedinţă 

ordinară pentru data de 14.02.2022

          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 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 8.02.2022

Nr.  6

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

data de 14.02.2022, ora 14.00 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 https://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;

                    -publicare pe site www.primariabebaveche.ro - Monitorul Oficial Local;

                    -cetăţenilor comunei Beba Veche prin afişare.

Primar

Ioan Bohancanu, 

                                       Contrasemnează,

                                       Sorin Giuroescu,

                                       Secretar General al comunei Beba Veche



CARTUȘ NECESAR DE INSERAT PE ORICE DISPOZIȚIE A PRIMARULUI COMUNEI, 

DUPĂ SEMNĂTURA SA ȘI CEA A SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII DISPOZIȚIEI PRIMARULUI COMUNEI NR. 6/2022

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

08.02.2022

15.02.2022

08.02.2022

08.02.2022

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 14.02.2022

ANEXA LA DISPOZITIA NR. 6/2022

PROIECTUL ORDINII DE ZI

1 Adoptarea proiectului de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta 
initiat de Primar, Ioan Bohancanu repartizat la  Comisia pentru administrația 
publică locală, servicii publice, relații cu publicul, gospodărirea localității, probleme 
ale minorităților, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertăților 
cetățenilor, relații internaționale, președinte HORVATH STEFAN

2 Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea contului anual de 
executie a bugetului local pe anul 2021 initiat de Primar, Ioan Bohancanu
repartizat la  Comisia de activități și prognoze financiare, economie, buget, impozite 
și taxe, juridică și de disciplină, administrarea domeniului public și privat, realizarea 
lucrărilor publice, președinte TERLAI PAVEL- DANIEL

3 Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea utilizarii temporare a 
sumei de 21 mii lei din excedentul bugetului local la data de 31 12 2021 initiat 
de Primar, Ioan Bohancanu repartizat la  Comisia de activități și prognoze 
financiare, economie, buget, impozite și taxe, juridică și de disciplină, administrarea 
domeniului public și privat, realizarea lucrărilor publice, președinte TERLAI PAVEL-
DANIEL

4 Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea bugetului local initial al 
Comunei Beba Veche pe anul 2022 si estimarile pe anii 2023 2024 si 2025 initiat 
de Primar, Ioan Bohancanu repartizat la  Comisia de activități și prognoze 
financiare, economie, buget, impozite și taxe, juridică și de disciplină, administrarea 
domeniului public și privat, realizarea lucrărilor publice, președinte TERLAI PAVEL-
DANIEL

5 Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea retelei scolare a 
unitatilor de invatamant preuniversitar de pe raza comunei Beba Veche pentru 
anul scolar 2022 2023 initiat de Primar, Ioan Bohancanu repartizat la  Comisia 
pentru învățământ, activitate științifică, activități social-culturale, sportive și de 
agrement, muncă, tineret, relații cu cultele, sănătate și familie, protecție socială și 
protecția copilului, președinte ARDELEAN GHEORGHE

6 Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si 
cheltuieli al Scolii Gimnaziale Beba Veche pe anul 2022 si estimarile pe anii 
2023 2024 si 2025 initiat de Primar, Ioan Bohancanu repartizat la  Comisia de 
activități și prognoze financiare, economie, buget, impozite și taxe, juridică și de 
disciplină, administrarea domeniului public și privat, realizarea lucrărilor publice, 
președinte TERLAI PAVEL- DANIEL

7 Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea Regulamentului pentru 
eliberarea prelungirea anuala a autorizatiei privind desfasurarea activitatii de 
alimentatie publica sau comert in comuna Beba Veche initiat de Primar, Ioan 
Bohancanu repartizat la  Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, 
amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului înconjurător, agricultură și 
turism, președinte SULI MONIKA- ESZTER



8 Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si 
cheltuieli pe anul 2022 a societatii Constructii Beba Veche 2015 SRL initiat de 
Primar, Ioan Bohancanu repartizat la  Comisia de activități și prognoze financiare, 
economie, buget, impozite și taxe, juridică și de disciplină, administrarea domeniului 
public și privat, realizarea lucrărilor publice, președinte TERLAI PAVEL- DANIEL

9 Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si 
cheltuieli pe anul 2022 a societatii Spatii Verzi Beba Veche SRL initiat de 
Primar, Ioan Bohancanu repartizat la  Comisia de activități și prognoze financiare, 
economie, buget, impozite și taxe, juridică și de disciplină, administrarea domeniului 
public și privat, realizarea lucrărilor publice, președinte TERLAI PAVEL- DANIEL

10 Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si 
cheltuieli pe anul 2022 a societatii Serviciu Public Prestari Servicii Beba Veche 
SRL initiat de Primar, Ioan Bohancanu repartizat la  Comisia de activități și 
prognoze financiare, economie, buget, impozite și taxe, juridică și de disciplină, 
administrarea domeniului public și privat, realizarea lucrărilor publice, președinte 
TERLAI PAVEL- DANIEL

11 Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni si 
lucrari de interes local pe anul 2022 initiat de Primar, Ioan Bohancanu repartizat 
la  Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și 
urbanism, protecția mediului înconjurător, agricultură și turism, președinte SULI 
MONIKA- ESZTER

12 Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea modificarilor si 
completarilor la actele constitutive ale ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE 
INTERCOMUNITARA DESEURI TIMIS initiat de Primar, Ioan Bohancanu
repartizat la  Comisia pentru administrația publică locală, servicii publice, relații cu 
publicul, gospodărirea localității, probleme ale minorităților, apărarea ordinii publice, 
respectarea drepturilor si libertăților cetățenilor, relații internaționale, președinte 
HORVATH STEFAN

13 Probleme de interes local

Sorin Giuroescu
Secretar General al comunei Beba Veche



Judetul Timis
UAT Comuna Beba Veche

          În urma dispoziției primarului Ioan Bohancanu nr.6/2022 sunteți invitați să 
participați la sedința ordinară a Consiliului local al comunei Beba Veche, județul 
Timis pentru data de 14.02.2022, ora 14.00  organizată în 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 pentru administrația publică 
locală, servicii publice, relații cu publicul, gospodărirea localității, probleme ale 
minorităților, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertăților 
cetățenilor, relații internaționale, președinte HORVATH STEFAN

2 Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea contului anual de executie a 
bugetului local pe anul 2021 initiat de Primar, Ioan Bohancanu repartizat la  Comisia 
de activități și prognoze financiare, economie, buget, impozite și taxe, juridică și de 
disciplină, administrarea domeniului public și privat, realizarea lucrărilor publice, 
președinte TERLAI PAVEL- DANIEL

3 Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea utilizarii temporare a sumei de 
21 mii lei din excedentul bugetului local la data de 31 12 2021 initiat de Primar, Ioan 
Bohancanu repartizat la  Comisia de activități și prognoze financiare, economie, 
buget, impozite și taxe, juridică și de disciplină, administrarea domeniului public și 
privat, realizarea lucrărilor publice, președinte TERLAI PAVEL- DANIEL

4 Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea bugetului local initial al 
Comunei Beba Veche pe anul 2022 si estimarile pe anii 2023 2024 si 2025 initiat de 
Primar, Ioan Bohancanu repartizat la  Comisia de activități și prognoze financiare, 
economie, buget, impozite și taxe, juridică și de disciplină, administrarea domeniului 
public și privat, realizarea lucrărilor publice, președinte TERLAI PAVEL- DANIEL

5 Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de 
invatamant preuniversitar de pe raza comunei Beba Veche pentru anul scolar 2022 
2023 initiat de Primar, Ioan Bohancanu repartizat la  Comisia pentru învățământ, 
activitate științifică, activități social-culturale, sportive și de agrement, muncă, tineret, 
relații cu cultele, sănătate și familie, protecție socială și protecția copilului, 
președinte ARDELEAN GHEORGHE

6 Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si 
cheltuieli al Scolii Gimnaziale Beba Veche pe anul 2022 si estimarile pe anii 2023 
2024 si 2025 initiat de Primar, Ioan Bohancanu repartizat la  Comisia de activități și 
prognoze financiare, economie, buget, impozite și taxe, juridică și de disciplină, 
administrarea domeniului public și privat, realizarea lucrărilor publice, președinte 
TERLAI PAVEL- DANIEL

7 Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea Regulamentului pentru 
eliberarea prelungirea anuala a autorizatiei privind desfasurarea activitatii de 
alimentatie publica sau comert in comuna Beba Veche initiat de Primar, Ioan 
Bohancanu repartizat la  Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, 
amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului înconjurător, agricultură și 
turism, președinte SULI MONIKA- ESZTER

8 Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si 
cheltuieli pe anul 2022 a societatii Constructii Beba Veche 2015 SRL initiat de 
Primar, Ioan Bohancanu repartizat la  Comisia de activități și prognoze financiare, 
economie, buget, impozite și taxe, juridică și de disciplină, administrarea domeniului 
public și privat, realizarea lucrărilor publice, președinte TERLAI PAVEL- DANIEL



9 Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si 
cheltuieli pe anul 2022 a societatii Spatii Verzi Beba Veche SRL initiat de Primar, 
Ioan Bohancanu repartizat la  Comisia de activități și prognoze financiare, 
economie, buget, impozite și taxe, juridică și de disciplină, administrarea domeniului 
public și privat, realizarea lucrărilor publice, președinte TERLAI PAVEL- DANIEL

10 Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si 
cheltuieli pe anul 2022 a societatii Serviciu Public Prestari Servicii Beba Veche SRL 
initiat de Primar, Ioan Bohancanu repartizat la  Comisia de activități și prognoze 
financiare, economie, buget, impozite și taxe, juridică și de disciplină, administrarea 
domeniului public și privat, realizarea lucrărilor publice, președinte TERLAI PAVEL-
DANIEL

11 Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari 
de interes local pe anul 2022 initiat de Primar, Ioan Bohancanu repartizat la  
Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și urbanism, 
protecția mediului înconjurător, agricultură și turism, președinte SULI MONIKA-
ESZTER

12 Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea modificarilor si completarilor 
la actele constitutive ale ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA 
DESEURI TIMIS initiat de Primar, Ioan Bohancanu repartizat la  Comisia pentru 
administrația publică locală, servicii publice, relații cu publicul, gospodărirea 
localității, probleme ale minorităților, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor 
si libertăților cetățenilor, relații internaționale, președinte HORVATH STEFAN

13 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 https://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

BICAN AURELIAN

BRUDER TIMEA- TEREZIA

CIOBANU LIVIU

HORVATH STEFAN

TIFAN  MIKLOS

BERBECARU ALIN- CONSTANTIN

DANCĂU DAN- DUMITRU

CHIRA IOAN- RADU

SULI MONIKA- ESZTER

TERLAI PAVEL- DANIEL



Judetul Timis
UAT Comuna Beba Veche
Nr. 390/9.02.2022

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,
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 pentru 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
În urma afișării în data de 1.10.2020 pe pagina de internet la adresa 
https://www.primariabebaveche.ro/stiri/dezbatere-proiect-regulament-de-organizare-si-
functionare-a-consiliului-local-al-comunei-beba-ve_351 a proiectului regulamentului, si a 
adoptarii prin hotarare a Regulamentului acesta a devenit aplicabil

         Pentru aceste motive PROPUN

Se alege preşedinte de şedinţă, ...consilier...  care va conduce lucrările şedinţelor Consiliului 
Local în perioada de maxim 3 luni, respectiv din data de .2022 până în data de .2022
... 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 comunică:
- Institutiei Prefectului- judetul Timis,
- Primarului comunei Beba Veche;
- Consilierului ales,
- Publicare pe site web http://primariabebaveche.ro - Monitorul oficial local;

          Ioan Bohancanu
          Primar

          Intocmit
          Aparat de specialitate al primarului





Judetul Timis UAT Comuna Beba Veche
Nr. 391/9.02.2022

                    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,
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 Aparat de specialitate al primarului  
nr. 390/9.02.2022
-Raportul de specialitate întocmit de Secretar general și de Aparat de specialitate 
al primarului nr. 391/9.02.2022
	
Constatand ca:

Președinte, HORVATH STEFAN

Secretar,     SULI MONIKA- ESZTER

Membrii:     BERBECARU ALIN- CONSTANTIN

	Comisia pentru administrația publică 
locală, servicii publice, relații cu publicul, 
gospodărirea localității, probleme ale 
minorităților, apărarea ordinii publice, 

                    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,

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. 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 25 alin. 1) din 
Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului local al comunei Beba Veche, 
aprobat prin HCL nr. 38/2020:
         Având în vedere Referatul/Expunerea de motive întocmit de Aparat de specialitate 
al primarului înregistrată sub nr. 390/9.02.2022  precum si Raportul de specialitate 
întocmit de   Secretar general și de Aparat de specialitate al primarului înregistrat sub nr. 
391/9.02.2022
         În baza Avizului eliberat de  Comisia pentru administrația publică locală, servicii 
publice, relații cu publicul, gospodărirea localității, probleme ale minorităților, apărarea 
ordinii publice, respectarea drepturilor si libertăților cetățenilor, relații internaționale, 
președinte HORVATH STEFAN;

privind alegerea presedintelui de sedinta

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 1/10.01.2022

          În conformitate cu prevederile art. 123 alin. (1) şi (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ,

          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, ...consilier...  care va conduce lucrările 
şedinţelor Consiliului Local în perioada de maxim 3 luni, respectiv din data de .2022 
până în data de .2022

Articolul 2 - ... 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 comunică:
- Institutiei Prefectului- judetul Timis,
- Primarului comunei Beba Veche;
- Consilierului ales,
- Publicare pe site web http://primariabebaveche.ro - Monitorul oficial local;



Initiator
Ioan Bohancanu, Primar, 

                   Avizat spre legalitate,          
                   Sorin Giuroescu

                   Secretar General al comunei Beba Veche

Repartizat la: 
Comisia pentru administrația publică locală, servicii publice, relații cu publicul, 
gospodărirea localității, probleme ale minorităților, apărarea ordinii publice, respectarea 
drepturilor si libertăților cetățenilor, relații internaționale, președinte HORVATH STEFAN

Hotararea este cu caracter normativ si se va adopta cu votul majoritătii simple a 
consilierilor locali prezenti.

Art.5 lit. ee) majoritatea simpla - primul numar natural mai mare decat jumatate din 
totalul membrilor prezenti la o sedinta a organului colegial, cu conditia indeplinirii 
cvorumului;



Judetul Timis
UAT Comuna Beba Veche
Nr. 392/9.02.2022

APROB PRIMAR,
Ioan Bohancanu

E X P U N E R E   DE    M O T I V E
R E F E R A T   DE    A P R O B A R E
privind necesitatea si oportunitatea adoptarii proiectului de hotarare privind aprobarea contului 
anual de executie a bugetului local pe anul 2021

Considerente legale:
Avand in vedere prevederile art. 57 alin. 1), 2), 4) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările si completările ulterioare precum si contul de incheiere din 
31.12.2021 emis de Trezoreria Sânnicolau Mare,

Situatia in fapt:
În baza:- prevederilor art. 57 alin. 1,2,4 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 
cu modificările si completările ulterioare; Art. 57. - (1) Ordonatorii principali de credite intocmesc 
si prezinta spre aprobare autoritatilor deliberative, pana la data de 31 mai a anului urmator, 
conturile anuale de executie a bugetelor prevazute la art. 1 alin. (2), in urmatoarea structura:    a) 
la venituri:    - prevederi bugetare initiale;    - prevederi bugetare definitive;    - incasari realizate;    
b) la cheltuieli:    - credite bugetare initiale;    - credite bugetare definitive;    - plati efectuate.    (2) 
Trimestrial si anual, ordonatorii principali de credite intocmesc situatii financiare asupra executiei 
bugetare, care se depun la directiile generale ale finantelor publice. Dupa verificare, acestea 
intocmesc si depun la Ministerul Finantelor Publice situatii financiare centralizate privind executia 
bugetelor prevazute la art. 1 alin. (2), pe ansamblul judetului, la termenele si potrivit normelor 
stabilite de acesta. Ministerul Finantelor Publice transmite spre informare Ministerului 
Administratiei si Internelor o situatie financiara centralizata privind executia bugetelor locale.    
(4) Situatiile financiare anuale, inclusiv anexele la acestea, se prezinta de catre ordonatorii 
principali de credite, spre aprobare, autoritatilor deliberative. "
- contului de incheiere din 31.12.2020 emis de Trezoreria Sânnicolau Mare,pentru aprobarea 
contului de încheiere al exerciţiului bugetar pe anul 2020 este necesara adoptarea unei hotărâri 
a Consiliului Local.

         Pentru aceste motive PROPUN

Se aprobă contul anual de executie a bugetului local pe anul 2020, in urmatoarea structura: 
a) la venituri: 
Prevederi bugetare initiale :	4 820 900 lei
Prevederi bugetare definitive: 	5 777 100 lei
Incasari realizate: 			5 484 887,ei
b) la cheltuieli: 
Credite bugetare initiale:		5 065 900 lei
Credite bugetare definitive:	6 022 100 lei
Plati efectuate:			5 688 137,54 lei
Excedent la 31.12.2021   21240.97 lei
Disponibil cont 5006        8405.06 lei
Disponibil donatii,sponzorizari cont 5007  4980,60 lei.
Prezenta hotarare se comunică:
- Institutiei Prefectului- judetul Timis,
- Primarului comunei Beba Veche;
- Afisare la sediul institutiei;
- Publicare online la adresa www.primariabebaveche.ro - Monitorul Oficial Local



          Ioan Bohancanu
          Primar

          Intocmit
          Secretar general



Judetul Timis UAT Comuna Beba Veche
Nr. 393/9.02.2022

                    R E F E R A T   DE   S P E C I A L I T A T E
          la proiectul de hotarare privind aprobarea contului anual de executie a bugetului 
local pe anul 2021

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

Avand in vedere prevederile art. 57 alin. 1), 2), 4) din Legea nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările si completările ulterioare precum si contul de 
incheiere din 31.12.2021 emis de Trezoreria Sânnicolau Mare,

          Necesitatea si oportunitatea prezentului proiect de hotarare reies din aplicarea 
prevederilor art. 57 alin. 1), 2), 4) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 
cu modificările si completările ulterioare si vazand contul de incheiere din 31.12.2020 
emis de Trezoreria Sânnicolau Mare, pe care il prezentam alaturat.
       In contul anual de executie al bugetului local la data de 31.12.2020 a fost 
constatate urmatoarele date:
1.VENITURI
Prevederi bugetare initiale :	4 820 900 lei
Prevederi bugetare definitive: 	5 777 100 lei
Incasari realizate: 			5 484 887,62 lei
2. CHELTUIELI
Credite bugetare initiale:		5 065 900 lei
Credite bugetare definitive:	6 022 100 lei
Plati efectuate:			5 688 137,54 lei
Excedent la 31.12.2021                                                        21240.97
Disponibil cont 5006                                                           8405.06
Disponibil donatii,sponzorizari cont 5007                          4980,60

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

Compartiment  CONTABILITATE, VENITURI SI URMARIRE, INCASARE TAXE SI 
IMPOZITE



                    Comisia de specialitate a Consiliului local al comunei Beba Veche, in 
urma repartizarii documentatiei privind proiectul de hotarare atasat, privind 
aprobarea contului anual de executie a bugetului local pe anul 2021 am analizat 
in sedinta acest proiect, constatand urmatoarele:
Temeiuri legale invocate si documente atasate:
-Referatul/Expunerea de motive întocmit de Secretar general  nr. 392/9.02.2022
-Raportul de specialitate întocmit de Compartiment  CONTABILITATE, VENITURI SI 
URMARIRE, INCASARE TAXE SI IMPOZITE nr. 393/9.02.2022
	
Constatand ca:

Președinte, TERLAI PAVEL- DANIEL

Secretar,     BICAN AURELIAN

Membrii:     TIFAN  MIKLOS

	Comisia de activități și prognoze 
financiare, economie, buget, impozite și 
taxe, juridică și de disciplină, 
administrarea domeniului public și 

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

AVIZ FAVORABIL

Avand in vedere prevederile art. 57 alin. 1), 2), 4) din Legea nr. 273/2006 
privind finanţele publice locale, cu modificările si completările ulterioare 
precum si contul de incheiere din 31.12.2021 emis de Trezoreria Sânnicolau 
Mare,



ROMÂNIA
JUDETUL TIMIS
COMUNA BEBA VECHE
CONSILIUL LOCAL

          În temeiul prevederilor art. 129 alin. 4) lit. a) si art. 136 alin. (1) din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ inițiez prezentul

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

          Ioan Bohancanu, în calitate de Primar, în baza articolului 25 alin. 1) din 
Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului local al comunei Beba Veche, 
aprobat prin HCL nr. 38/2020:
         Având în vedere Referatul/Expunerea de motive întocmit de Secretar general 
înregistrată sub nr. 392/9.02.2022  precum si Raportul de specialitate întocmit de   
Compartiment  CONTABILITATE, VENITURI SI URMARIRE, INCASARE TAXE SI 
IMPOZITE înregistrat sub nr. 393/9.02.2022
         În baza Avizului eliberat de  Comisia de activități și prognoze financiare, economie, 
buget, impozite și taxe, juridică și de disciplină, administrarea domeniului public și privat, 
realizarea lucrărilor publice, președinte TERLAI PAVEL- DANIEL;

privind aprobarea contului anual de executie a bugetului local pe anul 
2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 2/10.01.2022

          Avand in vedere prevederile art. 57 alin. 1), 2), 4) din Legea nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările si completările ulterioare precum si contul de 
incheiere din 31.12.2021 emis de Trezoreria Sânnicolau Mare,

Articolul 1 - Se aprobă contul anual de executie a bugetului local pe anul 2020, in 
urmatoarea structura: 
a) la venituri: 
Prevederi bugetare initiale :	4 820 900 lei
Prevederi bugetare definitive: 	5 777 100 lei
Incasari realizate: 			5 484 887,ei
b) la cheltuieli: 
Credite bugetare initiale:		5 065 900 lei
Credite bugetare definitive:	6 022 100 lei
Plati efectuate:			5 688 137,54 lei
Excedent la 31.12.2021   21240.97 lei
Disponibil cont 5006        8405.06 lei
Disponibil donatii,sponzorizari cont 5007  4980,60 lei.

Articolul 2 - Prezenta hotarare se comunică:
- Institutiei Prefectului- judetul Timis,
- Primarului comunei Beba Veche;
- Afisare la sediul institutiei;
- Publicare online la adresa www.primariabebaveche.ro - Monitorul Oficial Local



Initiator
Ioan Bohancanu, Primar, 

                   Avizat spre legalitate,          
                   Sorin Giuroescu

                   Secretar General al comunei Beba Veche

Repartizat la: 
Comisia de activități și prognoze financiare, economie, buget, impozite și taxe, juridică și 
de disciplină, administrarea domeniului public și privat, realizarea lucrărilor publice, 
președinte TERLAI PAVEL- DANIEL

Hotararea este cu caracter normativ si se va adopta cu votul majoritătii simple a 
consilierilor locali prezenti.

Art.5 lit. ee) majoritatea simpla - primul numar natural mai mare decat jumatate din 
totalul membrilor prezenti la o sedinta a organului colegial, cu conditia indeplinirii 
cvorumului;



Anexa la HCL nr. ____ /14.02.2022 

 

CONT DE INCHEIERE AL EXERCIȚIULUI BUGETAR 

PE ANUL 2021 

 

VENITURI Cod cont Planificat Realizat Diferente 

• Impozit pe venit 03000 11500 9889 -1611 

• Impozit pe veniturile din transferul 
proprietăților 

031800 11500 9889 -1611 

• Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 04000 1659630 1652950.20 -6679.80 

• Cote defalcate din impozitul pe venit 040100 546000 545630.12 -369.88 

• Sume aloc.de la C.J. pentru echilibrarea 
bugetelor locale 

040400 906000 899690.09 -6309.91 

Sume repartizate din Fondul la dispoziția CJ 040500 207630 207629.99 -0.01 

• Impozite şi taxe pe proprietate 070000 681400 611411 -69989 

• Impozit pe taxa pe clădiri 070100 79500 57190 -22310 

• Impozit pe clădiri pers. fizice 070101 57000 35013 -34987 

• Impoz. si taxe cladiri pers. juridice 070102 22500 22177 -323 

• Impozit si taxa pe terenuri 070200 595900 548502 -47398 

• Impoz. pe teren PF 070201 104600 121081 +16481 

• Impozit si taxa teren pers. juridice 070202 16500 21281 +4781 

• Impozit pe teren din extravilan 070203 474800 406140 -68660 

• Taxe judiciare de timbru 070300 6000 5719 -281 

• Sume defalcate din TVA 110000 994470 994384 -86 

• Sume def.TVA ch.descentralizate 110200 351800 351714 -86 

• Sume def.TVA drumuri 110500 160000 160000 0 

• Sume def.TVA echilibrare 110600 482670 482670 0 

• Taxe pe utilizarea bunurilor 160000 309000 191977.87 -117022.13 

• Impozit pe mijl.de transport 160200 129000 135708 +6708 

• Impozit mijl.transport pers.fizice 160201 96000 103020 +7020 

• Impozit pe mijloacele de transport persoane 
juridice 

160202 33000 32688 -312 

Taxe si tarife pentru eliberare de licente si 
autorizatii de functionare 

160300 110000 28 -109972 

• Alte taxe pe utilizarea bunurilor 165000 70000 56241.87 -13758.13 
• Alte impozite şi taxe fiscale 180000 4500 4538 +38 

• Alte impozite si taxe 185000 4500 4538 +38 

• Venituri din proprietate 300000 103000 57839.48 -45160.52 

• Venituri din concesiuni si inchirieri 300500 103000 57839.48 -45160.52 

• Alte venituri din concesiuni si inchirieri 300530 103000 57839.48 -45160.52 

• Venituri din prestări de servicii 330000 173800 152963 -20837 

• Venituri din prestări servicii si alte activitati 335000 173800 152963 -20837 

Venituri din taxe administrative 340000 0 52 +52 



Taxe extrajudiciare de timbru 340200 0 52 +52 

• Amenzi, penalitati 350000 64500 32073.50 -32426.50 

Venituri din amenzi si alte sanctiuni 350100 0 705 +705 

• Alte amenzi, penalitati si consficari 355000 64500 31368.50 -33131.50 

Diverse venituri 360000 0 660 +660 

Venituri din recuperarea cheltuieli 361400 0 660 +660 

Transferuri voluntare altele decat subventiile 370000 -620700 -544818.72 -75881.28 

Donatii si sponzorizari 370100 20000 20000 0 

• Varsaminte din secţiunea funcţionare 370300 -640700 -564818.72 -75881.28 

• Subvenţii de la bugetul de stat 420000 22000 21440 -560 

• Subvenţii pentru acordarea ajutorului de 
incalzire 

423400 22000 21440 -560 

CHELTUIELI secţiunea funcţionare Cod cont Planificat Realizat Diferente 

1. Autorităţi publice 510000 1531800 1399172.15 -132627.85 

I.Cheltuieli de personal 510000100000 999670 953147 -46523 

II. Bunuri si servicii 510000200000 442130 356025.15 -86104.85 

XVII Rambursari de credit 510000810000 90000 90000 0 

2Tranzactii privind datoria publica 550000 71000 67073.35 -3926.65 

III Dobanzi 550000300000 71000 67073.35 -3926.65 

3. Ordine publica si siguranţa naţionala 610000 2000 1438.71 -561.29 

II. Bunuri si servicii 610000200000 2000 1438.71 -561.29 

4. Învăţământ 650000 182800 178334.22 -4465.78 

I.Cheltuieli de personal 650000100000 1000 0 -1000 

II.Bunuri si servicii 650000200000 144000 140620.22 -3379.78 

IX.Asistenta sociala 650000570000 3000 2988 -12 

XI.Alte cheltuieli 650000590000 34800 34726 -74 

5. Cultura 670000 251000 244504.54 -6495.46 

I.Cheltuieli de personal 670000100000 9000 8759 -241 

II.Bunuri si servicii 670000200000 242000 235745.54 -6254.46 

6. Asigurări şi asistenta sociala 680000 275500 271449 -4051 

II.Bunuri si servicii 680000200000 6500 6350 -150 

VIIIAsistenta sociala 680000570000 269000 265099 -3901 

7. Servicii şi dezvoltare publica 700000 735000 663221.13 -71778.87 

II.Bunuri si servicii 700000200000 583500 511792.63 -71707.37 

VI.Transferuri intre unitati 700000510000 151500 151428.50 -71.50 

8. Protectia mediului 740000 290000 284683.08 -5316.92 

II Bunuri si servicii 740000200000 290000 284683.08 -5316.92 

9.Transporturi 840000 64000 54608.11 -9391.89 

II.Bunuri si servicii 840000200000 64000 54608.11 -9391.89 

Venituri Secţiunea de dezvoltare Cod cont Planificat Realizat Diferente 

Transferuri voluntare altele decât subvenţiile 370000 640700 564818.72 -75881.28 

Varsaminte din secţiunea funcţionare 370400 640700 564818.72 -75881.28 

Venituri din valorificarea unor bunuri 390100 0 2100 +2100 



Sume primite in cadrul mecanismului 
decontarii cererilor de plata 

401600 27750 27738.10 -11.90 

Subventii de la bugetul de stat 420000 1680000 1679337.47 -662.53 

FinantareProgramul National de Dezvoltare 
Locala 

426500 1680000 1679337.47 -662.53 

Subventii de la alte administratii 430000 25550 25534 -16 

Sume alocate din bugetul AFIR pt.sustinerea 
proiectelor din PNDR 2014-2020 

433100 25550 25534 -16 

La partea cheltuieli secţiunea dezvoltare Cod cont Planificat Realizat Diferente 

l.Autoritati publice si actiuni externe 510000 35000 34667.91 -332.09 

XIII Active nefinanciare 510000710000 35000 34667.91 -332.09 

2.Invatamant 650000 85000 59925.71 -25074.29 

XIII Active nefinanciare 650000710000 85000 59925.71 -25074.29 

3.Cultura,recreere si religie 670000 127000 121990.20 -5009.80 

X Proiecte cu finantare din fonduri externe 670000580000 72000 71148.10 -851.90 

XIII Active nefinanciare 670000710000 55000 50842.10 -4157.90 

4.Locuinte,servicii si dezvoltare publica 700000 566000 561317.04 -4682.96 

XIII Active nefinanciare 700000710000 566000 561317.04 -4682.96 

6.Transporturi 840000 1806000 1766627.43 -39372.57 

XIII Active nefinanciare 840000710000 1806000 1766627.43 -39372.57 
 
 
 
 

Excedent la 31.12.2021                                                        21240.97 
Disponibil cont 5006                                                           8405.06 
Disponibil donatii,sponzorizari cont 5007                          4980,60 
 
 
 
 



Judetul Timis
UAT Comuna Beba Veche
Nr. 404/9.02.2022

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 utilizarii 
temporare a sumei de 21 mii lei din excedentul bugetului local la data de 31 12 2021

Considerente legale:
Avand in vedere:- prevederilor art. 58 alin. 2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificările si completările ulterioare; - prevederile Anexei - cap.V - Încheierea 
execuției bugetelor locale și operațiuni specifice unităților administrativ-teritoriale, pct.5.13-5.15 
din OMFP nr.3155/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului 
bugetar al anului 2020, cu modificările şi completările ulterioare; - propunerii intocmite de 
contabilitate privind aprobarea utilizării temporare a sumei de 21 mii lei pentru finanțarea 
secțiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local la data de 31.12.2020;

Situatia in fapt:
În baza:- prevederilor art. 58 alin. 2) din Legea nr. 273/1006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările si completările ulterioare; "Art. 58. (2) Disponibilitățile fondului de rulment sunt 
purtătoare de dobândă, se păstrează într-un cont distinct, deschis pe seama fiecărei unități 
administrativ-teritoriale, la unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului, în afara bugetului local, și 
pot fi utilizate temporar pentru acoperirea golurilor de casă provenite din decalaje între veniturile 
și cheltuielile anului curent, precum și pentru acoperirea definitivă a eventualului deficit bugetar 
rezultat la finele exercițiului bugetar. - prevederile Anexei - cap.V - Încheierea execuției bugetelor 
locale și operațiuni specifice unităților administrativ-teritoriale, pct.5.13-5.15 din OMFP 
nr.3155/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al 
anului 2020, cu modificările şi completările ulterioare;
- propunerii intocmite de contabilitate de aprobare a utilizării temporare a sumei de 21 mii lei 
pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local la data de 31.12.2021 
este necesara adoptarea unei hotărâri a Consiliului Local.

         Pentru aceste motive PROPUN

Se aprobă utilizarea temporară a sumei de 20 mii lei din contul 82.98.02 pentru finanțarea 
secțiunii de dezvoltaredin excedentul bugetului local la data de 31.12.2021.
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. 405/9.02.2022

                    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 utilizarii temporare a sumei de 21 mii lei 
din excedentul bugetului local la data de 31 12 2021

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

Avand in vedere:- prevederilor art. 58 alin. 2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările si completările ulterioare; - prevederile Anexei - cap.V -
Încheierea execuției bugetelor locale și operațiuni specifice unităților administrativ-
teritoriale, pct.5.13-5.15 din OMFP nr.3155/2020 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2020, cu modificările şi 
completările ulterioare; - propunerii intocmite de contabilitate privind aprobarea utilizării 
temporare a sumei de 21 mii lei pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare din excedentul 
bugetului local la data de 31.12.2020;

          Avand in vedere prevederile legale cuprinse in art.58,alin.(1) din Legea 
nr.273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare si 
i.n urma analizei situatiei financiar contabile propunem spre aprobare utilizarea sumei 
de 21000 lei din totalul de 21240.97 aflat in contul 82.98.02-EXCEDENT  pentru 
finantarea sectiunii de dezvoltare,in contul 67.02.71 pentru finantarea  investitiei 
,,Proiectare+executie capela in Beba Veche”.

          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 utilizarii temporare a sumei de 21 mii lei din excedentul bugetului local 
la data de 31 12 2021 am analizat in sedinta acest proiect, constatand 
urmatoarele:
Temeiuri legale invocate si documente atasate:
-Referatul/Expunerea de motive întocmit de Secretar general  nr. 404/9.02.2022
-Raportul de specialitate întocmit de Compartiment  CONTABILITATE, VENITURI SI 
URMARIRE, INCASARE TAXE SI IMPOZITE nr. 405/9.02.2022
	
Constatand ca:

Președinte, TERLAI PAVEL- DANIEL

Secretar,     BICAN AURELIAN

Membrii:     TIFAN  MIKLOS

	Comisia de activități și prognoze 
financiare, economie, buget, impozite și 
taxe, juridică și de disciplină, 
administrarea domeniului public și 

                    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:
- prevederilor art. 58 alin. 2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificările si completările ulterioare;
- prevederile Anexei - cap.V - Încheierea execuției bugetelor locale și 
operațiuni specifice unităților administrativ-teritoriale, pct.5.13-5.15 din OMFP 
nr.3155/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea 
exercițiului bugetar al anului 2020, cu modificările şi completările ulterioare;
- propunerii intocmite de contabilitate privind aprobarea utilizării temporare a 
sumei de 21 mii lei pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare din excedentul 
bugetului local la data de 31.12.2020;



ROMÂNIA
JUDETUL TIMIS
COMUNA BEBA VECHE
CONSILIUL LOCAL

          În temeiul prevederilor art. 129 alin. 4) lit. a) si art. 136 alin. (1) din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ inițiez prezentul

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

          Ioan Bohancanu, în calitate de Primar, în baza articolului 25 alin. 1) din 
Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului local al comunei Beba Veche, 
aprobat prin HCL nr. 38/2020:
         Având în vedere Referatul/Expunerea de motive întocmit de Secretar general 
înregistrată sub nr. 404/9.02.2022  precum si Raportul de specialitate întocmit de   
Compartiment  CONTABILITATE, VENITURI SI URMARIRE, INCASARE TAXE SI 
IMPOZITE înregistrat sub nr. 405/9.02.2022
         În baza Avizului eliberat de  Comisia de activități și prognoze financiare, economie, 
buget, impozite și taxe, juridică și de disciplină, administrarea domeniului public și privat, 
realizarea lucrărilor publice, președinte TERLAI PAVEL- DANIEL;

privind aprobarea utilizarii temporare a sumei de 21 mii lei din excedentul 
bugetului local la data de 31 12 2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 3/10.01.2022

          Avand in vedere:
- prevederilor art. 58 alin. 2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările si completările ulterioare;
- prevederile Anexei - cap.V - Încheierea execuției bugetelor locale și operațiuni specifice 
unităților administrativ-teritoriale, pct.5.13-5.15 din OMFP nr.3155/2020 pentru aprobarea 
Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2020, cu 
modificările şi completările ulterioare;
- propunerii intocmite de contabilitate privind aprobarea utilizării temporare a sumei de 21 
mii lei pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local la data de 
31.12.2020;

Articolul 1 - Se aprobă utilizarea temporară a sumei de 20 mii lei din contul 82.98.02 
pentru finanțarea secțiunii de dezvoltaredin excedentul bugetului local la data de 
31.12.2021.

Articolul 2 - 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 activități și prognoze financiare, economie, buget, impozite și taxe, juridică și 
de disciplină, administrarea domeniului public și privat, realizarea lucrărilor publice, 
președinte TERLAI PAVEL- DANIEL

Hotararea este cu caracter normativ si se va adopta cu votul majoritătii simple a 
consilierilor locali prezenti.

Art.5 lit. ee) majoritatea simpla - primul numar natural mai mare decat jumatate din 
totalul membrilor prezenti la o sedinta a organului colegial, cu conditia indeplinirii 
cvorumului;



Judetul Timis
UAT Comuna Beba Veche
Nr. 406/9.02.2022

APROB PRIMAR,
Ioan Bohancanu

E X P U N E R E   DE    M O T I V E
R E F E R A T   DE    A P R O B A R E
privind necesitatea si oportunitatea adoptarii proiectului de hotarare privind aprobarea bugetului 
local initial al Comunei Beba Veche pe anul 2022 si estimarile pe anii 2023 2024 si 2025

Considerente legale:

Situatia in fapt:

         Pentru aceste motive PROPUN

Se aprobă bugetul local inițial al Comunei Beba Veche pe anul 2022 și estimările pe anii 2023, 
2024 si 2025 conform Anexelor la prezenta hotărâre.
Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei Beba 
Veche, prin Compartimentul contabilitate, venituri si urmarire, incasare taxe si impozite.
Prezenta hotarare se comunică:
- Institutiei Prefectului- judetul Timis,
- Consiliului Județean Timiș,
- Direcției Generale a Finanţelor Publice Timiș,
- Trezoreriei Sânnicolau Mare,
- Primarului comunei Beba Veche;
- Afisare la sediul institutiei;
- Publicare online la adresa www.primariabebaveche.ro - Monitorul Oficial Local

          Ioan Bohancanu
          Primar

          Intocmit
          Secretar general





Judetul Timis UAT Comuna Beba Veche
Nr. 407/9.02.2022

                    R E F E R A T   DE   S P E C I A L I T A T E
          la proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului local initial al Comunei Beba 
Veche pe anul 2022 si estimarile pe anii 2023 2024 si 2025

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

          Bugetul local pe anul 2022 cuprinde :
Venituri:     5.065.400  lei
 Total Impozite si Taxe Locale 		 2.686.000 din care
Imp pe venit din transferul proprietatiilor 	11000
Impozit și taxa  clădiri PF 	57000
Impozit cladiri PJ   	18500
Impozit teren PF   	104600
Impozit teren PJ   	16500
Taxa auto PF 	79000
Taxa auto PJ   	20000
Taxa salubritate PF   	77800
Impozit pe teren extravilan 	474800
Venituri din concesiuni si inchirieri   	103000
Amenzi PF 	64500
Taxa apa   	96000
Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea inv PNDL   	1397000
Sume alocate din bugetul AFIR 	25550
Sume din TVA primite din proiect AFIR   	27750
Taxa timbru   	3000
Venituri din autorizari de functionare   	110000

 Fond Rulment 	 Fond Rulment Suma ramasa in Cont din 2020 	 245.000 
 Venituri de la Bugetul de Stat Primarie si Scoala 	 Sume alocate din cote defalcate din 
impozitul pe venit (cod 04.02.04) 	 1.066.000 
	 Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bug  locale (cod 11.02.06) 	 150.000 
	 Sume defalcate din TVA pentru drumuri comunale (cod 11.02.05) 	 101.000 
	 Cote defalcate din impozitul pe venit  ( cod 04.02.01) 	 284.000 
	 Sume repartizare de la CJT ( COD 04.02.05) 	 190.000 
 Total Cote Primarie 		 2.036.000 
 Total Cote Scoala 	 Sume defalcate din TVA pentru finantarea invatamant chelt mat , 
burse si CES  	 144.400 
 Total Asistenta Sociala 		 196.000 
 Total Incalzire 		 3.000 
 Total Venituri 	 BUGETUL DE STAT  	 2.379.400
 Cheltuieli FUNCTIONARE,  2.905.900 lei
 Salarii Aparat Administrativ 	 970.000 
 Burse , CES  	 47.400 
 Cheltuieli de functionare conform Legii 1/2011 	 97.000 
 Invatamant 	 144.400 



 Salariile asistentilor personali  si Indemnizatii Persoane cu Handicap , AJUTOR DE 
INCALZIRE  	 233.000 
 Sume alocate pentru achitarea datoriei publice locale  	 161.000 
 Birotica și furnituri de birou 	 5.000 
 Iluminat si incalzire  	 40.000 
 Piese de schimb  	 -   
 Posta si telecomunicatii  	 16.000 
 Deplasari 	 18.000 
 Materiale de curatenie  	 11.000 
 Cărți și publicatii  	 10.000 
 Servicii efectuate de colaboratori externi (control financiar, ahizitii publice , programe 
informatice, licente soft, medicina si protecția muncii , servicii juridice , etc) 	 84.500 
 Obiecte inventar 	 5.000 
 Alte cheltuieli de functionare  	 85.000 
 Administratie Publica  	 274.500 
 Materiale  Protectie Civila contra incendiilor  	 8.000 
 Iluminat si incalzire  	 12.000 
 Cultura	 50.000 
 Intretinere Parcuri, spatii verzi 	 140.000 
 Cultura, Sport, Spatii Verzi  	 202.000 
 Sustinere Familii cu Probleme Sociale, chelt materiale  	 5.000 
 Iluminatul public  	 40.000 
  Energie electrică hidrofoare  	 45.000 
 Materiale și servicii privind intretinerea retelei de apa  	 50.000 
 Combustibil pentru parcul auto propriu, utilaje si transport scolar 	 62.000 
 Piese de schimb  	 30.000 
 Cheltuieli cu servicii și materiale ptr intretinerea comunei  	 200.000 
 Transferuri către ADI-uri asociate  	 100.000 
 Locuinte , servicii si dezvoltare publica  	 527.000 
 Salubrizarea comunei  	 250.000 
 Protectia mediului si salubrizare 	 250.000 
 Cheltuieli privind intretinerea drumurilor comunale   	 131.000
 Cheltuieli Investitii INVESTITII  	 2.443.78
	 Utilaje prin finanțare AFIR  	 245.000 
	 Rate leasing utilaje  	 96.000 
	 Studiu fezabilitate canalizare  	 190.000 
	 Proiect tehnic școala  	 40.000 
	 Asfaltare în localitatea Beba Veche prin PNDL  	 1.396.500 
	 Sume de achitat pentru finalizarea proiectului AFIR ,, Dotarea caminelor culturale ,,  	 
83.280

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

Compartiment  CONTABILITATE, VENITURI SI URMARIRE, INCASARE TAXE SI 
IMPOZITE



                    Comisia de specialitate a Consiliului local al comunei Beba Veche, in 
urma repartizarii documentatiei privind proiectul de hotarare atasat, privind 
aprobarea bugetului local initial al Comunei Beba Veche pe anul 2022 si 
estimarile pe anii 2023 2024 si 2025 am analizat in sedinta acest proiect, 
constatand urmatoarele:
Temeiuri legale invocate si documente atasate:
-Referatul/Expunerea de motive întocmit de Secretar general  nr. 406/9.02.2022
-Raportul de specialitate întocmit de Compartiment  CONTABILITATE, VENITURI SI 
URMARIRE, INCASARE TAXE SI IMPOZITE nr. 407/9.02.2022
	
Constatand ca:

Președinte, TERLAI PAVEL- DANIEL

Secretar,     BICAN AURELIAN

Membrii:     TIFAN  MIKLOS

	Comisia de activități și prognoze 
financiare, economie, buget, impozite și 
taxe, juridică și de disciplină, 
administrarea domeniului public și 

                    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



ROMÂNIA
JUDETUL TIMIS
COMUNA BEBA VECHE
CONSILIUL LOCAL

          În temeiul prevederilor art. 129 alin. 4) lit. a) si art. 136 alin. (1) din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ inițiez prezentul

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

          Ioan Bohancanu, în calitate de Primar, în baza articolului 25 alin. 1) din 
Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului local al comunei Beba Veche, 
aprobat prin HCL nr. 38/2020:
         Având în vedere Referatul/Expunerea de motive întocmit de Secretar general 
înregistrată sub nr. 406/9.02.2022  precum si Raportul de specialitate întocmit de   
Compartiment  CONTABILITATE, VENITURI SI URMARIRE, INCASARE TAXE SI 
IMPOZITE înregistrat sub nr. 407/9.02.2022
         În baza Avizului eliberat de  Comisia de activități și prognoze financiare, economie, 
buget, impozite și taxe, juridică și de disciplină, administrarea domeniului public și privat, 
realizarea lucrărilor publice, președinte TERLAI PAVEL- DANIEL;

privind aprobarea bugetului local initial al Comunei Beba Veche pe anul 
2022 si estimarile pe anii 2023 2024 si 2025

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 4/18.01.2022

          

          

Articolul 1 - Se aprobă bugetul local inițial al Comunei Beba Veche pe anul 2022 și 
estimările pe anii 2023, 2024 si 2025 conform Anexelor la prezenta hotărâre.

Articolul 2 - Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 
primarul comunei Beba Veche, prin Compartimentul contabilitate, venituri si urmarire, 
incasare taxe si impozite.

Articolul 3 - Prezenta hotarare se comunică:
- Institutiei Prefectului- judetul Timis,
- Consiliului Județean Timiș,
- Direcției Generale a Finanţelor Publice Timiș,
- Trezoreriei Sânnicolau Mare,
- Primarului comunei Beba Veche;
- Afisare la sediul institutiei;
- Publicare online la adresa www.primariabebaveche.ro - Monitorul Oficial Local



Initiator
Ioan Bohancanu, Primar, 

                   Avizat spre legalitate,          
                   Sorin Giuroescu

                   Secretar General al comunei Beba Veche

Repartizat la: 
Comisia de activități și prognoze financiare, economie, buget, impozite și taxe, juridică și 
de disciplină, administrarea domeniului public și privat, realizarea lucrărilor publice, 
președinte TERLAI PAVEL- DANIEL

Hotararea este cu caracter normativ si se va adopta cu votul majoritătii simple a 
consilierilor locali prezenti.

Art.5 lit. ee) majoritatea simpla - primul numar natural mai mare decat jumatate din 
totalul membrilor prezenti la o sedinta a organului colegial, cu conditia indeplinirii 
cvorumului;
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TOTAL VENITURI 1 00.01 3488.00         
VENITURI PROPRII 2 49.90 1085.00         
I. VENITURI CURENTE 3 00.02 3460.00         
A. VENITURI FISCALE 4 00.03 3214.00         
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 5 00.04 1869.00         
A12. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA 
PERSOANE FIZICE 6 00.06 1869.00 

 
       

Impozit pe venit 7 03.02 12.00         
Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul 
personal 8 03.02.18 12.00 

 
       

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit 9 04.02 1857.00         
Cote defalcate din impozitul pe venit 10 04.02.01 615.00         

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea 
bugetelor locale 11 04.02.04 952.00 

 
       

Sume repartizate din Fondul la dispozitia Consiliului Judetean  11 04.02.05 290.00 
 

       

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE 12 00.09 618.00         
Impozite 1pplica pe proprietate 13 07.02 618.00         
Impozit pe cladiri 14 07.02.01 62,00         
Impozit pe cladiri – PF 15 07.02.01.01 40,00         

Impozit pe cladiri – PJ 16 07.02.01.02 22,00         

Impozit pe terenuri 17 07.02.02 550,00         
Impozit pe terenuri – PF 18 07.02.02.01 121,00         
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Impozit pe terenuri – PJ 19 07.02.02.02 22,00         

Impozit pe terenurile extravilane 20 07.02.02.03 407,00         
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Taxe judiciare de 2pplic, taxe de 2pplic pentru activitatea notariala si alte taxe de 
2pplic -= La bugetul de stat = restante anii anteriori = 21 07.02.03 6,00 

 
       

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII 22 00.10 722,00         
Sume defalcate din TVA 23 11.02 525,00         

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

 
24 

 
11.02.02 

 
437,00 

        

Sume defalcate din TVA pt drumuri 25 11.02.05 88,00         

Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale 26 11.02.06 0,00         

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe 
desfasurarea de activitati 27 16.02 197,00 

 
       

Taxa asupra mijloacelor de transport 28 16.02.02 137,00         
Taxa asupra mijloacelor de transport – PF 29 16.02.02.01 104,00         

Taxa asupra mijloacelor de transport – PJ 30 16.02.02.02 33,00         

Alte taxe pe utilizareabunurilor sau pe desfasurare de activitati 31 16.02.50 60,00         

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE 32 00.11 5.00         
Alte impozite 2pplica fiscale 33 18.02 5.00         
Alte impozite si taxe 34 18.02.50 5.00         

C. VENITURI NEFISCALE 35 00.12 246,00         
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 36 00.13 58,00         
Venituri din proprietate 37 30.02 58,00         
Venituri din concesiuni si inchirieri 38 30.02.05 58,00         
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre institutiile publice 39 30.02.05.30 58,00         

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII 40 00.14 188,00         
Venituri din prestari de servicii si alte activitati 41 33.02 155,00         
Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 42 33.02.50 155,00         

Venituri din taxe administrative, eliberari de permise 43 34.02 1,00         
Taxe extrajudiciare de timbru 44 34.02.02 1,00         

Amenzi, penalitati si confiscari 45 35.02 33,00         

Venituri din amenzi si alte sanctiuni 2pplicate conform dispozitiilor legale 46 35.02.01 1,00 
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Venituri din amenzi si alte sanctiuni 3pplicate de catre alte institutii de specialitate 47 35.02.01.02 1,00 
 

       

Alte amenzi, penalitati si confiscari 47 

 

35.02.50 32.00 
 

       

Venituri din recuperarea cheltuielilor 47 36.02.14 1.00 
 

       

Transferuri voluntare, altele decat subventiile 48 37.02 0,00         
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Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a 
bugetului local (cu semnul minus) 49 37.02.03 -346,00 

 
       

Varsaminte din sectiunea de functionare 50 37.02.04 346,00         

IV. SUBVENTII 51 00.17 5,00         
SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 52 00.18 5,00         
Subventii de la bugetul de stat 53 42.02 5,00         
B. Curente 54  5,00         

Ajutor pentru incalzirea locuintei cu lemne, carbuni si combustibil petrolier 55 42.02.34 5,00 
 

       

Sume primite de la UE/alti donatori în contul platilor efectuate si prefinantari 
aferente cadrului financiar 2014-2020 56 48.02 0,00 

 
       

Fondul European Agricol de Dezvoltare (FEADR) 57 48.02.04 0,00         
Prefinantare 58 48.02.04.03 0,00         

TOTAL CHELTUIELI 59  3509,00         
CHELTUIELI CURENTE 60 01 3052,00         

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 61 10 930,00         

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 62 20 1.497,00         

TITLUL III DOBANZI  62 30 71.00         

Dobanzi aferente datoriei publice interne  62 30.01 71.00         

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 63 51 150,00         

Transferuri curente 64 51.01 150,00         

Transferuri catre institutii publice 65 51.01.01 150,00         

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 66 57 368,00         

Asigurari sociale 67 57.01 0,00         
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Ajutoare sociale 68 57.02 368,00         

Ajutoare sociale in numerar 69 57.02.01 368,00         

Tichete de cresa si tichete sociale pentru gradinita 70 57.02.03 0,00         

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 71 59 36,00         

Burse 72 59.01 36,00         

CHELTUIELI DE CAPITAL 73 70 367,00         

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 74 71 367,00         

Active fixe 75 71.01 347,00         

Masini, echipamente si mijloace de transport  76 71.01.02 200,00         

Reparatii capitale aferente activelor fixe  77 71.03 20,00         

Alte active fixe 78 71.01.30 147,00         

TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE 
 

78 81 90.00         

Rambursari de credite interne  78 81.02 90.00         
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Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE 79 50.02 1471,00         
Autoritati publice si actiuni externe 80 51.02 1400,00         
CHELTUIELI CURENTE 81 01 1310,00         

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 82 10 930,00         

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 83 20 380,00         

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 85 71 0,00         

Active fixe 86 71.01 0,00         

Constructii 87 71.01.01 0,00         

Alte active fixe 88 71.01.30 0,00         

Din total capitol            

TITLUL XVII RAMBURSARI DE CREDITE  84 81 90,00         

Rambursari de credite interne  84 81.02 90.00         

Autoritati executive si legislative 89 51.02.01 1.400,00         

Autoritati executive 90 51.02.01.03 1.400,00         

Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi 90 55.02 71.00         

CHELTUIELI CURENTE  01 71.00         

TITLUL III DOBANZI  30 71.00         

Dobanzi aferente datoriei publice interne   30.01 71.00         
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Tranzactii privind datoria publica si imprumuturi   55.02.00 71.00         

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 91 59.02 9,00         

Ordine publica si siguranta nationala 92 61.02 9,00         
CHELTUIELI CURENTE 93 01 9,00         

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 94 20 9,00         

CHELTUIELI DE CAPITAL 95 70 0,00         

Din total capitol            

Protectie civila si protectie contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) 96 61.02.05 9,00         

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 97 64.02 985.00         
Invatamant 98 65.02 219,00         
CHELTUIELI CURENTE 99 01 189,00         

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 100 10 0,00         

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 101 20 150,00         

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 102 57 3,00         

Asigurari sociale 103 57.01 0,00         

Ajutoare sociale 104 57.02 3,00         

Ajutoare sociale in numerar 105 57.02.01 3,00         

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI 106 59 36,00         

Burse 107 59.01 36,00         

CHELTUIELI DE CAPITAL 108 70 20,00         

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE  108 71 20.00         

Reparatii capitale aferente activelor fixe 108 71.03 20.00         
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Din total capitol            

Invatamant prescolar si primar 109 65.02.03 0,00         

Invatamant prescolar 110 65.02.03.01 0,00         

Invatamant primar 111 65.02.03.02 0.00         

Invatamant secundar 112 65.02.04 0.00         

Invatamant secundar inferior 113 65.02.04.01 0.00         

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului 114 65.02.50 0,00         

Cultura, recreere si religie 115 67.02 392,00         
CHELTUIELI CURENTE 116 01 245.00         
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TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 117 10 0.00         

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 118 20 245,00         

CHELTUIELI DE CAPITAL 119 70 147,00         

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 120 71 147,00         

Active fixe 121 71.01 0,00         

Constructii 122 71.01.01 0,00         

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 123 71.01.03 0,00         

Alte active fixe 124 71.01.30 0,00         

Din total capitol            

Servicii culturale 125 67.02.03 0,00         

Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale 126 67.02.03.02 0,00         

Camine culturale 127 67.02.03.07 100,00         

Servicii recreative si sportive 128 67.02.05 0,00         

Sport 129 67.02.05.01 0,00         

Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 130 67.02.05.03 145,00         

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 131 67.02.50 147,00         

Asigurari si asistenta sociala 132 68.02 374,00         
CHELTUIELI CURENTE 133 01 374,00         

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 134 20 9,00         

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 135 57 365,00         

Asigurari sociale 136 57.01 0,00         

Ajutoare sociale 137 57.02 365,00         

Ajutoare sociale in numerar 138 57.02.01 365,00         

CHELTUIELI DE CAPITAL 139 70 0,00         
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Din total capitol            

Asistenta acordata persoanelor in varsta 140 68.02.04 0,00         

Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 141 68.02.05 360,00         

Asistenta sociala in caz de invaliditate 142 68.02.05.02 360,00         

Asistenta sociala pentru familie si copii 143 68.02.06 0,00         

Ajutoare pentru locuinte 144 68.02.10 0,00         

Prevenirea excluderii sociale 145 68.02.15 5,00         

Ajutor social 146 68.02.15.01 5.00         
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Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 147 69.02 941,00         

Locuinte, servicii si dezvoltare publica 148 70.02 797,00         
CHELTUIELI CURENTE 149 01 597,00         

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 150 20 447,00         

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 151 51 150,00         

Transferuri curente 152 51.01 150,00         

Transferuri catre institutii publice 153 51.01.01 150,00         

CHELTUIELI DE CAPITAL 154 70 200,00         

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 155 71 200,00         

Active fixe 156 71.01 200,00         

Masinii, echipamente si mijloace de transport  157 71.01.02 200,00         

Din total capitol            

Locuinte 158 70.02.03 0,00         

Dezvoltarea sistemului de locuinte 159 70.02.03.01 0,00         

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice 160 70.02.05 82,00         

Alimentare cu apa 161 70.02.05.01 82,00         

Iluminat public si electrificari rurale 162 70.02.06 40,00         

Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale 163 70.02.50 675,00         

Protectia mediului 164 74.02 144,00         
CHELTUIELI CURENTE 165 01 144,00         

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 166 20 144,00         

CHELTUIELI DE CAPITAL 167 70 0,00         

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 168 71 0,00         

Active fixe 169 71.01 0,00         
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Alte active fixe 170 71.01.30 0,00         

Din total capitol            

Reducerea si controlul poluarii 171 74.02.03 0,00         

Protectia biosferei si a mediului natural 172 74.02.04 0,00         

Salubritate si gestiunea deseurilor 173 74.02.05 144,00         

Salubritate 174 74.02.05.01 144,00         

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 175 74.02.05.02 0,00         
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Canalizarea si tratarea apelor reziduale 176 74.02.06 0,00         

Alte servicii in domeniul protectiei mediului 177 74.02.50 0,00         

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE 178 79.02 113,00         
Transporturi 179 84.02 113,00         
CHELTUIELI CURENTE 180 01 113,00         

CHELTUIELI DE CAPITAL 181 70 0,00         

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE 182 71 0,00         

Active fixe 183 71.01 0,00         

Constructii 184 71.01.01 0,00         

Alte active fixe 185 71.01.30 0,00         

Din total capitol            

Transport rutier 186 84.02.03 113,00         

Drumuri si poduri 187 84.02.03.01 0,00         

Strazi 188 84.02.03.03 113,00         

Alte cheltuieli in domeniul transporturilor 189 84.02.50 0,00         

Partea a VII-a REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT 190 96.02 0,00         
REZERVE 191 97.02 0,00         
EXCEDENT 192 98.02 0,00         
DEFICIT 193 99.02 21,00         

 
 
 

BOHANCANU IOAN SOFRAN NICOLAE 



Judetul Timis
UAT Comuna Beba Veche
Nr. 394/9.02.2022

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 retelei 
scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de pe raza comunei Beba Veche pentru anul 
scolar 2022 2023

Considerente legale:
Conform Anexei nr. 1 la adresa nr. 17765/22.12.2021 emisă de Inspectoratul Școlar Județean 
Timiș reprezentând Avizul Conform pentru unitățile de invățământ preuniversitar de pe raza 
comunei Beba Veche pentru anul școlar 2022-2023

Situatia in fapt:
In urma verificarii bazei legale susmentionate reiese necesitatea ca, in anul scolar 2022-2023 
reteaua scolara, care este aprobată conform Anexei nr. 1 a Avizului conform emis de 
Inspectoratul Școlar Județean Timiș sa functioneze in aceeasi formula ca si in anii precedenti, 
fara modificari.
În aceste condiții propun adoptarea proiectului de hotărâre anexat pentru finalizarea procedurilor 
prin Inspectoratul Școlar Județean Timiș.

         Pentru aceste motive PROPUN

Se aprobă rețeaua școlara la nivelul comunei Beba Veche pentru anul școlar 2022-2023 astfel:
1.Unitate cu personalitate juridica 
Școala Gimnazială comuna Beba Veche, cod SIIIR 3561106575, adresa: localitatea Beba Veche 
str. - , nr.373
2.Unități –structuri arondate:
Școala Primară Cherestur- sectia maghiară, cod SIIIR 3562106105, adresa: localitatea 
Cherestur str. - , nr. 211,
Grădinița cu Program Normal Beba Veche, cod SIIIR 3562106091, adresa: localitatea Beba 
Veche str. - , nr.299,
Grădinița cu Program Normal Cherestur, cod SIIIR 3562105642, adresa: localitatea Cherestur 
str. - , nr.211.
Prezenta hotarare se comunică:
- Institutiei Prefectului- judetul Timis,
- Primarului comunei Beba Veche;
- Scolii Gimnaziale cu clasele I-VIII Beba Veche;
- Afisare la sediul institutiei;
- Publicare online la adresa www.primariabebaveche.ro - Monitorul Oficial Local

          Ioan Bohancanu
          Primar

          Intocmit
          Secretar general





Judetul Timis UAT Comuna Beba Veche
Nr. 395/9.02.2022

                    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 retelei scolare a unitatilor de invatamant 
preuniversitar de pe raza comunei Beba Veche pentru anul scolar 2022 2023

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

Conform Anexei nr. 1 la adresa nr. 17765/22.12.2021 emisă de Inspectoratul Școlar 
Județean Timiș reprezentând Avizul Conform pentru unitățile de invățământ 
preuniversitar de pe raza comunei Beba Veche pentru anul școlar 2022-2023

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

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

Secretar general



                    Comisia de specialitate a Consiliului local al comunei Beba Veche, in 
urma repartizarii documentatiei privind proiectul de hotarare atasat, privind 
aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de pe raza 
comunei Beba Veche pentru anul scolar 2022 2023 am analizat in sedinta acest 
proiect, constatand urmatoarele:
Temeiuri legale invocate si documente atasate:
-Referatul/Expunerea de motive întocmit de Secretar general  nr. 394/9.02.2022
-Raportul de specialitate întocmit de Secretar general nr. 395/9.02.2022
	
Constatand ca:

Președinte, ARDELEAN GHEORGHE

Secretar,     BRUDER TIMEA- TEREZIA

Membrii:     DANCĂU DAN- DUMITRU

	Comisia pentru învățământ, activitate 
științifică, activități social-culturale, 
sportive și de agrement, muncă, tineret, 
relații cu cultele, sănătate și familie, 

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

AVIZ FAVORABIL

Conform Anexei nr. 1 la adresa nr. 17765/22.12.2021 emisă de Inspectoratul 
Școlar Județean Timiș reprezentând Avizul Conform pentru unitățile de 
invățământ preuniversitar de pe raza comunei Beba Veche pentru anul școlar 
2022-2023



ROMÂNIA
JUDETUL TIMIS
COMUNA BEBA VECHE
CONSILIUL LOCAL

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

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

          Ioan Bohancanu, în calitate de Primar, în baza articolului 25 alin. 1) din 
Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului local al comunei Beba Veche, 
aprobat prin HCL nr. 38/2020:
         Având în vedere Referatul/Expunerea de motive întocmit de Secretar general 
înregistrată sub nr. 394/9.02.2022  precum si Raportul de specialitate întocmit de   
Secretar general înregistrat sub nr. 395/9.02.2022
         În baza Avizului eliberat de  Comisia pentru învățământ, activitate științifică, 
activități social-culturale, sportive și de agrement, muncă, tineret, relații cu cultele, 
sănătate și familie, protecție socială și protecția copilului, președinte ARDELEAN 
GHEORGHE;

privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar 
de pe raza comunei Beba Veche pentru anul scolar 2022 2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 5/10.01.2022

          Conform Anexei nr. 1 la adresa nr. 17765/22.12.2021 emisă de Inspectoratul Școlar 
Județean Timiș reprezentând Avizul Conform pentru unitățile de invățământ preuniversitar 
de pe raza comunei Beba Veche pentru anul școlar 2022-2023

Articolul 1 - Se aprobă rețeaua școlara la nivelul comunei Beba Veche pentru anul 
școlar 2022-2023 astfel:
1.Unitate cu personalitate juridica 
Școala Gimnazială comuna Beba Veche, cod SIIIR 3561106575, adresa: localitatea 
Beba Veche str. - , nr.373
2.Unități –structuri arondate:
Școala Primară Cherestur- sectia maghiară, cod SIIIR 3562106105, adresa: localitatea 
Cherestur str. - , nr. 211,
Grădinița cu Program Normal Beba Veche, cod SIIIR 3562106091, adresa: localitatea 
Beba Veche str. - , nr.299,
Grădinița cu Program Normal Cherestur, cod SIIIR 3562105642, adresa: localitatea 
Cherestur str. - , nr.211.

Articolul 2 - Prezenta hotarare se comunică:
- Institutiei Prefectului- judetul Timis,
- Primarului comunei Beba Veche;
- Scolii Gimnaziale cu clasele I-VIII Beba Veche;
- Afisare la sediul institutiei;
- Publicare online la adresa www.primariabebaveche.ro - Monitorul Oficial Local



Initiator
Ioan Bohancanu, Primar, 

                   Avizat spre legalitate,          
                   Sorin Giuroescu

                   Secretar General al comunei Beba Veche

Repartizat la: 
Comisia pentru învățământ, activitate științifică, activități social-culturale, sportive și de 
agrement, muncă, tineret, relații cu cultele, sănătate și familie, protecție socială și 
protecția copilului, președinte ARDELEAN GHEORGHE

Hotararea este cu caracter normativ si se va adopta cu votul majoritătii simple a 
consilierilor locali prezenti.

Art.5 lit. ee) majoritatea simpla - primul numar natural mai mare decat jumatate din 
totalul membrilor prezenti la o sedinta a organului colegial, cu conditia indeplinirii 
cvorumului;



Judetul Timis
UAT Comuna Beba Veche
Nr. 408/9.02.2022

APROB PRIMAR,
Ioan Bohancanu

E X P U N E R E   DE    M O T I V E
R E F E R A T   DE    A P R O B A R E
privind necesitatea si oportunitatea adoptarii proiectului de hotarare privind aprobarea bugetului 
de venituri proprii si subventii al Scolii Gimnaziale Beba Veche pentru anul 2022

Considerente legale:
Analizând temeiurile juridice:a)  Prevederil Legii nr. 317/2021 privind bugetul de stat pe anul 
2022. b)  Prevederile art. 1, art. 4, art. 5, art. 19, alin. 1 cât și art. 20 alin. 1, art.39 (6), alin.3 din 
Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare. c)  
Prevederile art.7 din Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică 
locală. d) OMFP nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri și 
cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia,

Situatia in fapt:
Luând în considerare nota de fundamentare a Şcolii Gimnaziale care se pliază în totalitate pe 
legislaţia aplicabilă din România, legislaţia privind finanţele publice locale, coroborată cu 
legislaţia si reglementările existente în domeniul de învăţământ şcolar si preşcolar, precum si cu 
alte acte normative în domeniu specifice instituţiilor de interes public, consider că sunt îndeplinite 
condiţiile legale şi supun spre promovare proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului scolii 
gimanziale pentru anul 2022

         Pentru aceste motive PROPUN

Se aprobă bugetul de venituri proprii și subvenții al Scolii Gimnaziale Beba Veche pentru anul 
2022 astfel:
Total venituri: 52.200 lei
din care:
- Alte venituri din proprietate 30.2E.50: 16.000 lei
- Sume utilizate din excedentul anului precedent sectiune dezvoltare 36.200 lei
Total cheltuieli 52.200 lei
din care:
Învățământ secundar inferior cap. 65.2E.04.01- Alte active fixe 71.01.30 = Achiziționare table 
smart: 52.200 lei
Responsabilă cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri este Şcoala Gimnazială Beba Veche.
Prezenta hotarare se comunică:
- Institutiei Prefectului- judetul Timis,
- Primarului comunei Beba Veche;
- Scolii Gimnaziale Beba Veche;
- Afisare la sediul institutiei;
- Publicare online la adresa www.primariabebaveche.ro - Monitorul Oficial Local

          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 bugetului de venituri proprii si subventii 
al Scolii Gimnaziale Beba Veche pentru anul 2022

         In baza adresei  de la Scoala Gimnaziala Beba Veche inregistrate la Primaria 
comunei Beba Veche sub nr. 63/10.02.2022,
In urma solicitarii adresate de Primar, Ioan Bohancanu, in calitate de initiator al 
proiectului de hotarare am constatat situatia existenta:

Analizând temeiurile juridice:a)  Prevederil Legii nr. 317/2021 privind bugetul de stat pe 
anul 2022. b)  Prevederile art. 1, art. 4, art. 5, art. 19, alin. 1 cât și art. 20 alin. 1, art.39 
(6), alin.3 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și 
completările ulterioare. c)  Prevederile art.7 din Legea 52/2003 privind transparența 
decizională în administrația publică locală. d) OMFP nr. 3145/2017 privind aprobarea 
formatului şi structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum şi a anexelor de 
fundamentare a acestuia,

          

          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 bugetului de venituri proprii si subventii al Scolii Gimnaziale Beba 
Veche pentru anul 2022 am analizat in sedinta acest proiect, constatand 
urmatoarele:
Temeiuri legale invocate si documente atasate:
-Referatul/Expunerea de motive întocmit de Secretar general  nr. 408/9.02.2022
	-Adresa 63/10.02.2022 de la Scoala Gimnaziala Beba Veche;
Constatand ca:

Președinte, TERLAI PAVEL- DANIEL

Secretar,     BICAN AURELIAN

Membrii:     TIFAN  MIKLOS

	Comisia de activități și prognoze 
financiare, economie, buget, impozite și 
taxe, juridică și de disciplină, 
administrarea domeniului public și 

                    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

Analizând temeiurile juridice:
a) 	Prevederil Legii nr. 317/2021 privind bugetul de stat pe anul 2022.
b) 	Prevederile art. 1, art. 4, art. 5, art. 19, alin. 1 cât și art. 20 alin. 1, art.39 (6), 
alin.3 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și 
completările ulterioare.
c) 	Prevederile art.7 din Legea 52/2003 privind transparența decizională în 
administrația publică locală.
d) OMFP nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de 
venituri și cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia,



ROMÂNIA
JUDETUL TIMIS
COMUNA BEBA VECHE
CONSILIUL LOCAL

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

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

          Ioan Bohancanu, în calitate de Primar, în baza articolului 25 alin. 1) din 
Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului local al comunei Beba Veche, 
aprobat prin HCL nr. 38/2020:
         Având în vedere Referatul/Expunerea de motive întocmit de Secretar general 
înregistrată sub nr. 408/9.02.2022 
         Văzând adresa nr. 63/10.02.2022 emisă de Scoala Gimnaziala Beba Veche;
         În baza Avizului eliberat de  Comisia de activități și prognoze financiare, economie, 
buget, impozite și taxe, juridică și de disciplină, administrarea domeniului public și privat, 
realizarea lucrărilor publice, președinte TERLAI PAVEL- DANIEL;

privind aprobarea bugetului de venituri proprii si subventii al Scolii 
Gimnaziale Beba Veche pentru anul 2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 6/08.02.2022

          Analizând temeiurile juridice:
a) 	Prevederil Legii nr. 317/2021 privind bugetul de stat pe anul 2022.
b) 	Prevederile art. 1, art. 4, art. 5, art. 19, alin. 1 cât și art. 20 alin. 1, art.39 (6), alin.3 din 
Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare.
c) 	Prevederile art.7 din Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația 
publică locală.
d) OMFP nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri și 
cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia,

Articolul 1 - Se aprobă bugetul de venituri proprii și subvenții al Scolii Gimnaziale Beba 
Veche pentru anul 2022 astfel:
Total venituri: 52.200 lei
din care:
- Alte venituri din proprietate 30.2E.50: 16.000 lei
- Sume utilizate din excedentul anului precedent sectiune dezvoltare 36.200 lei
Total cheltuieli 52.200 lei
din care:
Învățământ secundar inferior cap. 65.2E.04.01- Alte active fixe 71.01.30 = Achiziționare 
table smart: 52.200 lei

Articolul 2 - Responsabilă cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri este Şcoala 
Gimnazială Beba Veche.



Articolul 3 - Prezenta hotarare se comunică:
- Institutiei Prefectului- judetul Timis,
- Primarului comunei Beba Veche;
- Scolii Gimnaziale Beba Veche;
- Afisare la sediul institutiei;
- Publicare online la adresa www.primariabebaveche.ro - Monitorul Oficial Local

Initiator
Ioan Bohancanu, Primar, 

                   Avizat spre legalitate,          
                   Sorin Giuroescu

                   Secretar General al comunei Beba Veche

Repartizat la: 
Comisia de activități și prognoze financiare, economie, buget, impozite și taxe, juridică și 
de disciplină, administrarea domeniului public și privat, realizarea lucrărilor publice, 
președinte TERLAI PAVEL- DANIEL

Hotararea este cu caracter normativ si se va adopta cu votul majoritătii simple a 
consilierilor locali prezenti.

Art.5 lit. ee) majoritatea simpla - primul numar natural mai mare decat jumatate din 
totalul membrilor prezenti la o sedinta a organului colegial, cu conditia indeplinirii 
cvorumului;



Judetul Timis
UAT Comuna Beba Veche
Nr. 408/9.02.2022

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 si cheltuieli al Scolii Gimnaziale Beba Veche pe anul 2022 si estimarile pe anii 2023 
2024 si 2025

Considerente legale:
Analizând temeiurile juridice:a)  Prevederil Legii nr. 317/2021 privind bugetul de stat pe anul 
2022. b)  Prevederile art. 1, art. 4, art. 5, art. 19, alin. 1 cât și art. 20 alin. 1, art.39 (6), alin.3 din 
Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare. c)  
Prevederile art.7 din Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică 
locală. d) OMFP nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri și 
cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia,

Situatia in fapt:
Luând în considerare nota de fundamentare a Şcolii Gimnaziale care se pliază în totalitate pe 
legislaţia aplicabilă din România, legislaţia privind finanţele publice locale, coroborată cu 
legislaţia si reglementările existente în domeniul de învăţământ şcolar si preşcolar, precum si cu 
alte acte normative în domeniu specifice instituţiilor de interes public, consider că sunt îndeplinite 
condiţiile legale şi supun spre promovare proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului scolii 
gimanziale pentru anul 2022

         Pentru aceste motive PROPUN

Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli al Scolii Gimnaziale Beba Veche pe anul 2022 si 
estimarile pe anii 2023 2024 si 2025 conform Anexei la prezenta hotărâre.
Responsabilă cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri este Şcoala Gimnazială Beba Veche.
Prezenta hotarare se comunică:
- Institutiei Prefectului- judetul Timis,
- Primarului comunei Beba Veche;
- Scolii Gimnaziale Beba Veche;
- Afisare la sediul institutiei;
- Publicare online la adresa www.primariabebaveche.ro - Monitorul Oficial Local

          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 bugetului de venituri si cheltuieli al Scolii 
Gimnaziale Beba Veche pe anul 2022 si estimarile pe anii 2023 2024 si 2025

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

Analizând temeiurile juridice:a)  Prevederil Legii nr. 317/2021 privind bugetul de stat pe 
anul 2022. b)  Prevederile art. 1, art. 4, art. 5, art. 19, alin. 1 cât și art. 20 alin. 1, art.39 
(6), alin.3 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și 
completările ulterioare. c)  Prevederile art.7 din Legea 52/2003 privind transparența 
decizională în administrația publică locală. d) OMFP nr. 3145/2017 privind aprobarea 
formatului şi structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum şi a anexelor de 
fundamentare a acestuia,

          

          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 bugetului de venituri si cheltuieli al Scolii Gimnaziale Beba Veche pe 
anul 2022 si estimarile pe anii 2023 2024 si 2025 am analizat in sedinta acest 
proiect, constatand urmatoarele:
Temeiuri legale invocate si documente atasate:
-Referatul/Expunerea de motive întocmit de Secretar general  nr. 408/9.02.2022
	
Constatand ca:

Președinte, TERLAI PAVEL- DANIEL

Secretar,     BICAN AURELIAN

Membrii:     TIFAN  MIKLOS

	Comisia de activități și prognoze 
financiare, economie, buget, impozite și 
taxe, juridică și de disciplină, 
administrarea domeniului public și 

                    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

Analizând temeiurile juridice:
a) 	Prevederil Legii nr. 317/2021 privind bugetul de stat pe anul 2022.
b) 	Prevederile art. 1, art. 4, art. 5, art. 19, alin. 1 cât și art. 20 alin. 1, art.39 (6), 
alin.3 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și 
completările ulterioare.
c) 	Prevederile art.7 din Legea 52/2003 privind transparența decizională în 
administrația publică locală.
d) OMFP nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de 
venituri și cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia,



ROMÂNIA
JUDETUL TIMIS
COMUNA BEBA VECHE
CONSILIUL LOCAL

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

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

          Ioan Bohancanu, în calitate de Primar, în baza articolului 25 alin. 1) din 
Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului local al comunei Beba Veche, 
aprobat prin HCL nr. 38/2020:
         Având în vedere Referatul/Expunerea de motive întocmit de Secretar general 
înregistrată sub nr. 408/9.02.2022 
         În baza Avizului eliberat de  Comisia de activități și prognoze financiare, economie, 
buget, impozite și taxe, juridică și de disciplină, administrarea domeniului public și privat, 
realizarea lucrărilor publice, președinte TERLAI PAVEL- DANIEL;

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Scolii Gimnaziale 
Beba Veche pe anul 2022 si estimarile pe anii 2023 2024 si 2025

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 6/08.02.2022

          Analizând temeiurile juridice:
a) 	Prevederil Legii nr. 317/2021 privind bugetul de stat pe anul 2022.
b) 	Prevederile art. 1, art. 4, art. 5, art. 19, alin. 1 cât și art. 20 alin. 1, art.39 (6), alin.3 din 
Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare.
c) 	Prevederile art.7 din Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația 
publică locală.
d) OMFP nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri și 
cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia,

Articolul 1 - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli al Scolii Gimnaziale Beba Veche 
pe anul 2022 si estimarile pe anii 2023 2024 si 2025 conform Anexei la prezenta 
hotărâre.

Articolul 2 - Responsabilă cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri este Şcoala 
Gimnazială Beba Veche.

Articolul 3 - Prezenta hotarare se comunică:
- Institutiei Prefectului- judetul Timis,
- Primarului comunei Beba Veche;
- Scolii Gimnaziale Beba Veche;
- Afisare la sediul institutiei;
- Publicare online la adresa www.primariabebaveche.ro - Monitorul Oficial Local



Initiator
Ioan Bohancanu, Primar, 

                   Avizat spre legalitate,          
                   Sorin Giuroescu

                   Secretar General al comunei Beba Veche

Repartizat la: 
Comisia de activități și prognoze financiare, economie, buget, impozite și taxe, juridică și 
de disciplină, administrarea domeniului public și privat, realizarea lucrărilor publice, 
președinte TERLAI PAVEL- DANIEL

Hotararea este cu caracter normativ si se va adopta cu votul majoritătii simple a 
consilierilor locali prezenti.

Art.5 lit. ee) majoritatea simpla - primul numar natural mai mare decat jumatate din 
totalul membrilor prezenti la o sedinta a organului colegial, cu conditia indeplinirii 
cvorumului;



Judetul Timis
UAT Comuna Beba Veche
Nr. 396/9.02.2022

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 
Regulamentului pentru eliberarea prelungirea anuala a autorizatiei privind desfasurarea activitatii 
de alimentatie publica sau comert in comuna Beba Veche

Considerente legale:
Având în vedere prevederile:•  Codul fiscal și Codului de Procedură Fiscală; •  Ordonanței 
Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată cu 
modificările și completările ulterioare; •  Hotărârii Guvernului nr. 333/2003 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a O.G. nr. 99/2000; •  Hotărârii Guvernului nr. 843/1999 
privind încadrarea pe tipuri a unităților de alimentație publică neincluse în structurile de primire 
turistice; •  Hotărârea nr. 348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață 
în unele zone publice; •  Ordinului Ministrului Mediului și Dezvoltării Durabile nr. 1798/2007 
pentru aprobarea procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările 
ulterioare; •  Ordinului Ministrului Sănătății nr. 1030/2009 privind aprobarea procedurilor de 
reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire și pentru 
funcționarea obiectivelor ce desfășoară activități cu risc pentru starea de sănătate a populației, 
cu modificările și completările ulterioare; •  Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva 
incendiilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare; •  Hotărârii Guvernului nr. 
1739/2006 pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun avizării și/sau 
autorizării privind securitatea la incendiu, modific^ completată prin Hotărârea Guvernului nr. 
19/2014; •  Legea nr. 12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activități de producție, 
comerț sau prestări de servicii ilicite; •  Legii nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de 
încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, republicată cu 
modificările și completările ulterioare; •  Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ;

Situatia in fapt:

         Pentru aceste motive PROPUN

Se aprobă Regulamentul pentru eliberarea/prelungirea anuală a autorizației privind desfășurarea 
activității de alimentație publică sau comerț pe raza administrativ teritorială Comunei Beba 
Veche conform Anexei nr. 1, precum modelul de autorizație conform Anexei nr. 2 care fac parte 
integrantă din prezenta hotărâre.
Taxe:
1) pentru eliberarea autorizației privind desfășurarea activității de alimentație publică (cod CAEN 
4639 - Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi si tutun) este de 400 lei
2) pentru prelungirea anuală a autorizației privind desfășurarea activității de alimentație publică 
(cod CAEN 4639 - Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi si tutun) este 
de 200 lei.
3) pentru eliberarea autorizației privind desfășurarea activității de alimentație publică (cod CAEN 
5610 - Restaurante, 5630 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor) este de 400 lei
4) pentru prelungirea anuală a autorizației privind desfășurarea activității de alimentație publică 
(cod CAEN 5610 - Restaurante, 5630 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor) este de 200 
lei.
Începerea sau continuarea unui exercițiu comercial fără a deține autorizația privind desfășurarea 
activității de alimentație publică sau comerț constituie contravenție și se sancționează conform 
legislației în vigoare (art. 73, pct. 1, lit. a-e, din O.G. nr. 99/2000, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; art. l, lit. a din Legea nr. 12/1990, republicată).



La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea Hotărârea Consiliului 
Local Beba Veche nr. 9/2011 privind eliberarea autorizațiilor și a orarului de funcționare, precum 
și alte dispoziții contrare.
Prezenta hotarare se comunică:
- Institutiei Prefectului- judetul Timis,
- Primarului comunei Beba Veche;
- Societăților comerciale de pe raza comunei Beba Veche cu activitate în cod CAEN 4639, 5610, 
5630
- Afisare la sediul institutiei;
- Publicare online la adresa www.primariabebaveche.ro - Monitorul Oficial Local

          Ioan Bohancanu
          Primar

          Intocmit
          Secretar general



Judetul Timis UAT Comuna Beba Veche
Nr. 397/9.02.2022

                    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 Regulamentului pentru eliberarea 
prelungirea anuala a autorizatiei privind desfasurarea activitatii de alimentatie publica sau 
comert in comuna Beba Veche

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

Având în vedere prevederile:•  Codul fiscal și Codului de Procedură Fiscală; •  
Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de 
piață, republicată cu modificările și completările ulterioare; •  Hotărârii Guvernului nr. 
333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.G. nr. 99/2000; •  
Hotărârii Guvernului nr. 843/1999 privind încadrarea pe tipuri a unităților de alimentație 
publică neincluse în structurile de primire turistice; •  Hotărârea nr. 348/2004 privind 
exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone publice; •  Ordinului 
Ministrului Mediului și Dezvoltării Durabile nr. 1798/2007 pentru aprobarea procedurii de 
emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare; •  Ordinului 
Ministrului Sănătății nr. 1030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare 
sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire și pentru funcționarea 
obiectivelor ce desfășoară activități cu risc pentru starea de sănătate a populației, cu 
modificările și completările ulterioare; •  Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva 
incendiilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare; •  Hotărârii Guvernului 
nr. 1739/2006 pentru aprobarea categoriilor de construcții și amenajări care se supun 
avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu, modific^ completată prin 
Hotărârea Guvernului nr. 19/2014; •  Legea nr. 12/1990 privind protejarea populației 
împotriva unor activități de producție, comerț sau prestări de servicii ilicite; •  Legii nr. 
61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a 
ordinii și liniștii publice, republicată cu modificările și completările ulterioare; •  Legii nr. 
554/2004 a contenciosului administrativ;



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

Secretar general



                    Comisia de specialitate a Consiliului local al comunei Beba Veche, in 
urma repartizarii documentatiei privind proiectul de hotarare atasat, privind 
aprobarea Regulamentului pentru eliberarea prelungirea anuala a autorizatiei 
privind desfasurarea activitatii de alimentatie publica sau comert in comuna Beba 
Veche am analizat in sedinta acest proiect, constatand urmatoarele:
Temeiuri legale invocate si documente atasate:
-Referatul/Expunerea de motive întocmit de Secretar general  nr. 396/9.02.2022
-Raportul de specialitate întocmit de Secretar general nr. 397/9.02.2022
	
Constatand ca:

	Comisia de organizare și dezvoltare 
urbanistică, amenajarea teritoriului și 
urbanism, protecția mediului 
înconjurător, agricultură și turism

AVIZ FAVORABIL

Având în vedere prevederile:
•  Codul fiscal și Codului de Procedură Fiscală;
•  Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și 
serviciilor de piață, republicată cu modificările și completările ulterioare;
•  Hotărârii Guvernului nr. 333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice 
de aplicare a O.G. nr. 99/2000;
•  Hotărârii Guvernului nr. 843/1999 privind încadrarea pe tipuri a unităților de 
alimentație publică neincluse în structurile de primire turistice;
•  Hotărârea nr. 348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii 
de piață în unele zone publice;
•  Ordinului Ministrului Mediului și Dezvoltării Durabile nr. 1798/2007 pentru 
aprobarea procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și 
completările ulterioare;
•  Ordinului Ministrului Sănătății nr. 1030/2009 privind aprobarea procedurilor 
de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, 
construire și pentru funcționarea obiectivelor ce desfășoară activități cu risc 
pentru starea de sănătate a populației, cu modificările și completările ulterioare;
•  Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare;
•  Hotărârii Guvernului nr. 1739/2006 pentru aprobarea categoriilor de 
construcții și amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind 
securitatea la incendiu, modific^ completată prin Hotărârea Guvernului nr. 
19/2014;
•  Legea nr. 12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activități de 
producție, comerț sau prestări de servicii ilicite;
•  Legii nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de 
conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, republicată cu modificările și 
completările ulterioare;
•  Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ;



Președinte, SULI MONIKA- ESZTER

Secretar,     CIOBANU LIVIU

Membrii:     CHIRA IOAN- RADU

                    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.



ROMÂNIA
JUDETUL TIMIS
COMUNA BEBA VECHE
CONSILIUL LOCAL

          În temeiul prevederilor art. 129 alin. 14) 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 25 alin. 1) din 
Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului local al comunei Beba Veche, 
aprobat prin HCL nr. 38/2020:
         Având în vedere Referatul/Expunerea de motive întocmit de Secretar general 
înregistrată sub nr. 396/9.02.2022  precum si Raportul de specialitate întocmit de   
Secretar general înregistrat sub nr. 397/9.02.2022
         În baza Avizului eliberat de  Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, 
amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului înconjurător, agricultură și turism, 
președinte SULI MONIKA- ESZTER;

privind aprobarea Regulamentului pentru eliberarea prelungirea anuala a 
autorizatiei privind desfasurarea activitatii de alimentatie publica sau 

comert in comuna Beba Veche

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 8/11.01.2022

          Având în vedere prevederile:
•  Codul fiscal și Codului de Procedură Fiscală;
•  Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de 
piață, republicată cu modificările și completările ulterioare;
•  Hotărârii Guvernului nr. 333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 
a O.G. nr. 99/2000;
•  Hotărârii Guvernului nr. 843/1999 privind încadrarea pe tipuri a unităților de alimentație 
publică neincluse în structurile de primire turistice;
•  Hotărârea nr. 348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în 
unele zone publice;
•  Ordinului Ministrului Mediului și Dezvoltării Durabile nr. 1798/2007 pentru aprobarea 
procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările ulterioare;
•  Ordinului Ministrului Sănătății nr. 1030/2009 privind aprobarea procedurilor de 
reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire și pentru 
funcționarea obiectivelor ce desfășoară activități cu risc pentru starea de sănătate a 
populației, cu modificările și completările ulterioare;
•  Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare;
•  Hotărârii Guvernului nr. 1739/2006 pentru aprobarea categoriilor de construcții și 
amenajări care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu, modific^ 
completată prin Hotărârea Guvernului nr. 19/2014;
•  Legea nr. 12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activități de producție, 
comerț sau prestări de servicii ilicite;
•  Legii nr. 61/1991 pentru sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire 
socială, a ordinii și liniștii publice, republicată cu modificările și completările ulterioare;
•  Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ;

Articolul 1 - Se aprobă Regulamentul pentru eliberarea/prelungirea anuală a autorizației 



privind desfășurarea activității de alimentație publică sau comerț pe raza administrativ 
teritorială Comunei Beba Veche conform Anexei nr. 1, precum modelul de autorizație 
conform Anexei nr. 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Articolul 2 - Taxe:
1) pentru eliberarea autorizației privind desfășurarea activității de alimentație publică 
(cod CAEN 4639 - Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi si 
tutun) este de 400 lei
2) pentru prelungirea anuală a autorizației privind desfășurarea activității de alimentație 
publică (cod CAEN 4639 - Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, 
băuturi si tutun) este de 200 lei.
3) pentru eliberarea autorizației privind desfășurarea activității de alimentație publică 
(cod CAEN 5610 - Restaurante, 5630 - Baruri și alte activități de servire a băuturilor) 
este de 400 lei
4) pentru prelungirea anuală a autorizației privind desfășurarea activității de alimentație 
publică (cod CAEN 5610 - Restaurante, 5630 - Baruri și alte activități de servire a 
băuturilor) este de 200 lei.

Articolul 3 - Începerea sau continuarea unui exercițiu comercial fără a deține autorizația 
privind desfășurarea activității de alimentație publică sau comerț constituie contravenție 
și se sancționează conform legislației în vigoare (art. 73, pct. 1, lit. a-e, din O.G. nr. 
99/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare; art. l, lit. a din Legea nr. 
12/1990, republicată).

Articolul 4 - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea 
Hotărârea Consiliului Local Beba Veche nr. 9/2011 privind eliberarea autorizațiilor și a 
orarului de funcționare, precum și alte dispoziții contrare.

Articolul 5 - Prezenta hotarare se comunică:
- Institutiei Prefectului- judetul Timis,
- Primarului comunei Beba Veche;
- Societăților comerciale de pe raza comunei Beba Veche cu activitate în cod CAEN 
4639, 5610, 5630
- Afisare la sediul institutiei;
- Publicare online la adresa www.primariabebaveche.ro - Monitorul Oficial Local

Initiator
Ioan Bohancanu, Primar, 

                   Avizat spre legalitate,          
                   Sorin Giuroescu

                   Secretar General al comunei Beba Veche

Repartizat la: 
Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și urbanism, 
protecția mediului înconjurător, agricultură și turism, președinte SULI MONIKA- ESZTER

Hotararea este cu caracter normativ si se va adopta cu votul majoritătii simple a 
consilierilor locali prezenti.

Art.5 lit. ee) majoritatea simpla - primul numar natural mai mare decat jumatate din 
totalul membrilor prezenti la o sedinta a organului colegial, cu conditia indeplinirii 
cvorumului;



 

REGULAMENT pentru eliberarea/prelungirea anuală a autorizației privind desfășurarea 
activității de alimentație publică sau comert in comuna Beba Veche 
 
CAPITOLUL I 
 
Art.1 Prezentul regulament reglementează activitatea din domeniul comercial, cerintele necesare in 

vederea desfasurarii acestor activitati, eliberarea/prelungirea anuală a autorizației de funcționare din 

domeniul alimentatiei publice sau comerț (coduri CAEN 4639, 5610, 5630) 

 

Art. 2 Tipurile unităților de alimentație publică sunt prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 843/1999 

privind încadrarea pe tipuri a unităților de alimentație publică neincluse în structurile de primire turistice. 

 

Art.3 Prevederile prezentului regulament se aplica persoanelor fizice autorizate, intreprinderilor 

individuale, intreprinderilor familiale, societatilor comerciale, ce desfasoara activitati de comercializare 

a produselor si serviciilor alimentatie publică. 

 

Art.4 Documentul care va fi eliberat de Primaria comunei Beba Veche in vederea desfasurarii 

activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata este autorizatia de funcționare-

pentru operatorii economici care desfasoara activitati de alimentatie publică si se regasesc in codurile 

CAEN 4639, 5610,5630 in conformitate cu prevederile art.6, art.8 si art.9 din OG nr.99/2000 

republicată, privind comercializarea produselor si serviciilor de piata si a art.2,pct.6 din HG 333/2003 

privind aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a OG 99/2000 republicata. 

 

Art.5 Autorizația privind desfășurarea activității de alimentație publică se eliberează numai pentru 

activitatea menționată în certificatul constatator eliberat de Oficiul Național al Registrului Comerțului, 

aflat în termen de valabilitate. 

 

Art.6 Operatorii economici care desfășoară activități comerciale si de prestări servicii au obligația 

obținerii Autorizației de funcționare de la Primăria comunei Beba Veche,  

 

Art.7 Exercitarea de activități comerciale cu produse din sectorul alimentar necesita cunoștințe de 

specialitate si se efectuează cu personal calificat conform prevederilor O.G. 99/2000, republicata. 

 

Art.8 Fiecare operator economic își stabilește orarul de funcționare cu respectarea prevederilor înscrise 

in legislația muncii si cu condiția respectării reglementarilor in vigoare privind normele de conviețuire 

sociala, ordinea si liniștea publică conform Legii nr. 61/1991 actualizata. 
 
CAPITOLUL II ACTE NECESARE AGENȚILOR ECONOMICI PENTRU OBȚINEREA 
AVIZULUI ORAR DE FUNCȚIONARE SI AUTORIZAȚIE DE FUNCȚIONARE 
 
Art.9 Acte necesare pentru eliberarea Autorizației de funcționare pentru desfasurarea activității de 

alimentatie publică cod CAEN 5610 - Restaurante, 5630 - Baruri și alte activități de servire a 

băuturilor: 

1. Cerere pentru eliberarea Autorizației de funcționare-formular tip- anexa 1 

2. Certificatul de inregistrare la ORC; 

3. Anexa sau certificatul constatator pentru punctul de lucru conform Legii 359/2004 privind 

simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice autorizate, 

I.I.,I.F.,si pers .juridice.; 

4. Actul constitutiv al societatii (statut, contract de societate) sau certificat de înregistrare 

mentiuni si rezolutia emisa de ORC in baza prev. OUG nr.44/2008; 

5. Dovada detinerii legale a spatiului; 

6. Copie CI reprezentat legal; 

7. Autorizatii de funcționare eliberate in conformitate cu reglementările in vigoare: 



 

• autorizație sanitara,  

• autorizație sanitar-veterinara,  

• aviz sau adresa I.S.U. 

8. Contracte de utilități publice  

 1. Salubrizare  

 2. Apă potabilă  

 3. Canalizare; 

9. Releveul (Schița la scară/cotă) unității de alimentație publică; 

10. Copie -dovada achitării taxei de autorizare 

Acordul tuturor vecinilor limitrofi, persoane fizice (cu care se invecineaza pe plan orizontal si dacă este 

cazul- vertical) referitor la orarul de funcționare si activitatea desfasurata; 

11. Autorizație de mediu sau declaratie pe propria raspundere ca sunt mai putin de 100 de 

locuri-la mese-in local conform Ordinului nr.1798/2007 al Ministerului Mediului; 

12. Dovada indeplinirii cerintelor profesionale si a cursurilor de igiena pentru personalul 

angajat; 

13. Declaratie pe propria raspundere privind structura de vanzare conform H.G.nr. 843/1999-

anexa 3 

14. Declaratia pe propria raspundere data in temeiul prevederilor Legii 359/2004 cu modificarile 

si completarile ulterioare -ORC; 

 

Art.10 Acte necesare pentru eliberarea Autorizației de funcționare pentru desfasurarea activității de 

comert cod CAEN 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, bauturi si tutun 

1. Cerere pentru eliberarea Autorizației de funcționare-formular tip- anexa 1 

2. Certificatul de inregistrare la ORC; 

3. Anexa sau certificatul constatator pentru punctul de lucru conform Legii 359/2004 privind 

simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice autorizate , 

I.I.,I.F.,si persoane juridice; 

4. Actul constitutiv al societatii (statut, contract de societate) sau certificat de înregistrare 

mentiuni si rezolutia emisa de ORC in baza prev. OUG nr.44/2008; 

5. Dovada detinerii legale a spatiului; 

6. Copie CI reprezentat legal; 

7. Autorizatii de funcționare eliberate in conformitate cu reglementările in vigoare: 

• autorizație sanitara,  

• autorizație sanitar-veterinara,  

• aviz sau adresa I.S.U. 

8. Contracte de utilități publice  

 1. Salubrizare  

 2. Apă potabilă  

 3. Canalizare; 

9. Releveul (Schița la scară/cotă) unității de alimentație publică; 

10. Copie -dovada achitării taxei de autorizare 

 

Art.11 Taxa pentru autorizația de funcționare pentru desfășurarea activității de alimentație publică este 

anuala si se achita anticipat eliberării, indiferent de perioada rămasă pana la sfârșitul anului fiscal si 

este stabilita conform HCL si cu respectarea prevederilor Codului Fiscal. 

Vizarea anuala a autorizației de funcționare este obligatorie pana la data de 31 martie a fiecărui an 

după care se percep majorări de întârziere conform legislației in vigoare. 

11.1.  Pentru efectuarea de modificări în autorizația privind desfășurarea activității de alimentație publică 

cu privire la datele de identificare ale agentului economic (completare obiect activitate, adresă sediu 

social) sau orarul de funcționare, nu se percepe taxă. 

11.2 Taxa pentru eliberarea sau prelungirea anuală a autorizației privind desfășurarea activității de 



 

alimentație publică se încasează pe an calendaristic și se datorează indiferent de perioada în care s-a 

desfășurat activitatea. 

11.3 Taxa nu se restituie dacă autorizația a fost suspendată sau retrasă, după caz. 

 

Art. 12 Autorizația de funcționare, va fi anulată daca nu se respecta: 

- obiectul de activitate menționat; 

- orarul de funcționare; 

- normele de conviețuire sociala, ordine si liniște publică; 

- cerințele si criteriile ce au stat la baza eliberării autorizației de funcționare; 

- la dosar au fost depuse acte ce nu sunt conforme cu realitatea; 

- alte prevederi impuse de actele normative in vigoare. 

Operatorul economic este obligat sa asigure liniștea si ordinea publică atât in interiorul unității cat si pe 

suprafața de teren aferenta unitarii prin personal specializat angajat sau prin contractarea serviciilor de 

paza si protecție.  

 

Art. 13 Desfășurarea activității de comercializare a produselor si serviciilor de piața fără a deține 

autorizație de funcționare, atrage aplicarea sancțiunilor si luarea masurilor prevăzute de Ordonanța de 

urgenta nr.99/2000, cu modificările si completările ulterioare si de Legea nr. 61/1991 pentru 

sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire sociala, a ordinii si liniștii publice, cu 

modificările si completările ulterioare. 

CAPITOLUL III SANCȚIUNI 

Art. 14 Constituie contravenții, dacă nu au fost săvârșite în astfel de condiții încât, potrivit legii penale, 

să constituie infracțiuni, și se sancționează după cum urmează: 

a) desfășurarea activității de către unitățile tip 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse 

alimentare, bauturi si tutun,  tip 5610 restaurant, tip 5630 bar   fără a deține Autorizație de funcționare, 

cu cu amenda de la 1000 la 1500 lei pentru persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, 

întreprinderi familiale, societăți comerciale; 

b) nevizarea Autorizației de funcționare în termenul legal, cu amenda de la 500 la 1000 lei pentru 

persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, societăți comerciale; 

c) încălcarea prevederilor Autorizației de funcționare prin nerespectarea obligațiilor prevăzute în 

acestea, în cazul în care aceste fapte nu constituie contravenții stabilite prin alte acte normative în 

vigoare, se sancționează cu amendă de la 1000 la 1500 lei pentru persoane fizice autorizate, 

întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, societăți comerciale. 

Art. 15 Contravențiilor prevăzute la art. 13 li se aplică dispozițiile O.G. nr.2/2001 privind regimul 

juridic al contravențiilor aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002 cu modificările 

și completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării în termen de cel mult 48 de ore de la data 

înmânării procesului verbal ori după caz, de la data comunicării acestuia a jumătate din minimul 

amenzii. 

Art. 16 Împotriva procesului-verbal de constatare și sancționare a contravenției se poate face 

plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării acestuia. 

Art. 17 Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor de la art. 13 se face de către Primar, 

reprezentanții Primăriei comunei Beba Veche stabiliți prin Dispoziție a Primarului și de către Organele 

de Politie. 

Art. 18 În cazul în care persoanele sancționate contravențional nu s-au conformat în termen 

măsurilor dispuse prin procesul verbal de constatare și sancționare a contravenției sau Dispoziției 

Primarului comunei Beba Veche, autoritatea Administrației Publice Locale va sesiza organele 

competente. 



Judetul Timis
UAT Comuna Beba Veche
Nr. 410/9.02.2022

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 si cheltuieli pe anul 2022 a societatii Constructii Beba Veche 2015 SRL

Considerente legale:
Având in vedere Hotararea Consiliului Local Beba Veche nr. 14/2015 privind înfiinţarea societatii 
“Constructii Beba Veche 2015 ” SRLÎn 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. 1802/2014 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,
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 conform cu:HCL nr. 23/2010 privind înfiinţarea SC ”
Constructii Beba Veche 2015 ” • Actul Constitutiv al societatiSC Constructii Beba Veche 2015 ” 
SRL • art.194, alin.l), lit.b), din Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale,
•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. 7. - (1) Infiintarea, organizarea, coordonarea 
si reglementarea serviciilor de administrare a domeniului public si privat constituie dreptul 
exclusiv al autoritatilor administratiei publice locale, iar monitorizarea si controlul functionarii si 
gestionarii acestora intra in atributiile si responsabilitatea exclusiva a acestor autoritati
•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.4. - (1) Bugetele de venituri si cheltuieli ale operatorilor economici se 
aproba dupa cum urmeaza: c)prin hotarare a consiliului local, judetean, respectiv a Consiliului 
General al Municipiului Bucuresti pentru operatorii economici prevazuti la art. 1 lit. c) la care 
persoanele juridice prevazute la art. 1 lit. b) sau institutiile publice locale sunt actionari unici ori 
detin direct sau indirect o participatie majoritara.
•Art. 5 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
Art. 5. - (1) Persoanele prevazute la art. 1 alin. (1) -(4) au obligatia sa conduca contabilitatea in 
partida dubla si sa intocmeasca situatii financiare anuale, potrivit reglementarilor contabile 
aplicabile.  Art. 1. - (1) Societatile comerciale, societatile/companiile nationale, regiile autonome, 
institutele nationale de cercetare-dezvoltare, societatile cooperatiste si celelalte persoane juridice 
au obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitatea financiara, potrivit prezentei legi.
Avand in vedere prevederile art. 6 alin. 1) din OG nr. 26/2013 privind intarirea 
disciplineifinanciare 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  bugetului de stat pe 



anul 2022 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 pe anul 2022 a societatii “Constructii Beba Veche 
2015 ” SRL, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
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://primariabebaveche.ro - Monitorul oficial local;

          Ioan Bohancanu
          Primar

          Intocmit
          Secretar general



Judetul Timis UAT Comuna Beba Veche
Nr. 411/9.02.2022

                    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 si cheltuieli pe anul 
2022 a societatii Constructii Beba Veche 2015 SRL

         In baza adresei  de la SC Constructii Beba Veche 2015 SRL inregistrate la Primaria 
comunei Beba Veche sub nr. 3/8.02.2022,
In urma solicitarii adresate de Primar, Ioan Bohancanu, in calitate de initiator al 
proiectului de hotarare am constatat situatia existenta:

Având in vedere Hotararea Consiliului Local Beba Veche nr. 14/2015 privind înfiinţarea 
societatii “Constructii Beba Veche 2015 ” SRLÎn 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. 1802/2014 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,
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;

          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 societatii a fost structurat prin raportarea  la anul 2021,  fiind prognozate venituri 
de 120.000 lei și cheltuieli de 120.000 lei.
Venituri prevazute an curent:
TOTAL – 120 mii din care:
Cheltuieli cu bunuri si servicii – 8 mii
Cheltuieli cu salariile – 107,5 mii
Cheltuieli cu contributia asigurata de angajator – 2,5 mii
Cheltuieli cu alte impozite – 2 mii

          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 si cheltuieli pe anul 2022 a societatii Constructii 
Beba Veche 2015 SRL am analizat in sedinta acest proiect, constatand 
urmatoarele:
Temeiuri legale invocate si documente atasate:
-Referatul/Expunerea de motive întocmit de Secretar general  nr. 410/9.02.2022
-Raportul de specialitate întocmit de Compartiment  CONTABILITATE, VENITURI SI 
URMARIRE, INCASARE TAXE SI IMPOZITE nr. 411/9.02.2022
	-Adresa 3/8.02.2022 de la SC Constructii Beba Veche 2015 SRL;
Constatand ca:

	Comisia de activități și prognoze 
financiare, economie, buget, impozite și 
taxe, juridică și de disciplină, 
administrarea domeniului public și 

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

AVIZ FAVORABIL

Având in vedere 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. 1802/2014 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,

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;



Președinte, TERLAI PAVEL- DANIEL

Secretar,     BICAN AURELIAN

Membrii:     TIFAN  MIKLOS



ROMÂNIA
JUDETUL TIMIS
COMUNA BEBA VECHE
CONSILIUL LOCAL

          În temeiul prevederilor 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 25 alin. 1) din 
Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului local al comunei Beba Veche, 
aprobat prin HCL nr. 38/2020:
         Având în vedere Referatul/Expunerea de motive întocmit de Secretar general 
înregistrată sub nr. 410/9.02.2022  precum si Raportul de specialitate întocmit de   
Compartiment  CONTABILITATE, VENITURI SI URMARIRE, INCASARE TAXE SI 
IMPOZITE înregistrat sub nr. 411/9.02.2022
         Văzând adresa nr. 3/8.02.2022 emisă de SC Constructii Beba Veche 2015 SRL;
         În baza Avizului eliberat de  Comisia de activități și prognoze financiare, economie, 
buget, impozite și taxe, juridică și de disciplină, administrarea domeniului public și privat, 
realizarea lucrărilor publice, președinte TERLAI PAVEL- DANIEL;

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 a 
societatii Constructii Beba Veche 2015 SRL

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 11/18.01.2022

          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. 
1802/2014 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,

          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 pe anul 2022 a 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://primariabebaveche.ro - Monitorul oficial local;

Initiator
Ioan Bohancanu, Primar, 

                   Avizat spre legalitate,          
                   Sorin Giuroescu

                   Secretar General al comunei Beba Veche

Repartizat la: 
Comisia de activități și prognoze financiare, economie, buget, impozite și taxe, juridică și 
de disciplină, administrarea domeniului public și privat, realizarea lucrărilor publice, 
președinte TERLAI PAVEL- DANIEL

Hotararea este cu caracter normativ si se va adopta cu votul majoritătii simple a 
consilierilor locali prezenti.

Art.5 lit. ee) majoritatea simpla - primul numar natural mai mare decat jumatate din 
totalul membrilor prezenti la o sedinta a organului colegial, cu conditia indeplinirii 
cvorumului;



Judetul Timis
UAT Comuna Beba Veche
Nr. 412/9.02.2022

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 si cheltuieli pe anul 2022 a societatii Spatii Verzi Beba Veche SRL

Considerente legale:
Având in vedere Hotararea Consiliului Local Beba Veche nr. 23/2010 privind înfiinţarea societatii 
“Spații Verzi Beba Veche” SRLÎn 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. 1802/2014 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,
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 conform cu:HCL nr. 17/2015 privind înfiinţarea SC ”Spații 
Verzi Beba Veche 2015 ” • Actul Constitutiv al societatRL • art.194, alin.l), lit.b), din Legea 
nr.31/1990 privind societăţile comerciale,
•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. 7. - (1) Infiintarea, organizarea, coordonarea 
si reglementarea serviciilor de administrare a domeniului public si privat constituie dreptul 
exclusiv al autoritatilor administratiei publice locale, iar monitorizarea si controlul functionarii si 
gestionarii acestora intra in atributiile si responsabilitatea exclusiva a acestor autoritati
•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.4. - (1) Bugetele de venituri si cheltuieli ale operatorilor economici se 
aproba dupa cum urmeaza: c)prin hotarare a consiliului local, judetean, respectiv a Consiliului 
General al Municipiului Bucuresti pentru operatorii economici prevazuti la art. 1 lit. c) la care 
persoanele juridice prevazute la art. 1 lit. b) sau institutiile publice locale sunt actionari unici ori 
detin direct sau indirect o participatie majoritara.
•Art. 5 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
Art. 5. - (1) Persoanele prevazute la art. 1 alin. (1) -(4) au obligatia sa conduca contabilitatea in 
partida dubla si sa intocmeasca situatii financiare anuale, potrivit reglementarilor contabile 
aplicabile.  Art. 1. - (1) Societatile comerciale, societatile/companiile nationale, regiile autonome, 
institutele nationale de cercetare-dezvoltare, societatile cooperatiste si celelalte persoane juridice 
au obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitatea financiara, potrivit prezentei legi.
Situatia in fapt:Prezentul proiect de HCL este elaborat ca urmare a Legii nr. 15/2021 a bugetului 
de stat pe anul 2021 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 si cheltuieli pe anul 2022 al societatii “Spații Verzi Beba Veche ” 
SRL, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
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://primariabebaveche.ro - Monitorul oficial local.

          Ioan Bohancanu
          Primar

          Intocmit
          Secretar general



Judetul Timis UAT Comuna Beba Veche
Nr. 413/9.02.2022

                    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 si cheltuieli pe anul 
2022 a societatii Spatii Verzi Beba Veche SRL

         In baza adresei  de la SC Spatii Verzi Beba Veche SRL inregistrate la Primaria 
comunei Beba Veche sub nr. 3/8.02.2022,
In urma solicitarii adresate de Primar, Ioan Bohancanu, in calitate de initiator al 
proiectului de hotarare am constatat situatia existenta:

Având in vedere Hotararea Consiliului Local Beba Veche nr. 23/2010 privind înfiinţarea 
societatii “Spații Verzi Beba Veche” SRLÎn 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. 1802/2014 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,
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 societatii a fost structurat prin raportarea  la anul 2021, fiind prognozate 
venituri de 145.000 lei și cheltuieli de 145.000 lei.
Venituri prevazute an curent:
TOTAL – 145 mii din care:
Cheluieli cu bunuri si servicii – 8 mii
Cheltuieli cu salariile – 134 mii
Cheltuieli cu contributia asigurata de angajator – 3 mii

          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 si cheltuieli pe anul 2022 a societatii Spatii Verzi 
Beba Veche SRL am analizat in sedinta acest proiect, constatand urmatoarele:
Temeiuri legale invocate si documente atasate:
-Referatul/Expunerea de motive întocmit de Secretar general  nr. 412/9.02.2022
-Raportul de specialitate întocmit de Compartiment  CONTABILITATE, VENITURI SI 
URMARIRE, INCASARE TAXE SI IMPOZITE nr. 413/9.02.2022
	-Adresa 3/8.02.2022 de la SC Spatii Verzi Beba Veche SRL;
Constatand ca:

	Comisia de activități și prognoze 
financiare, economie, buget, impozite și 
taxe, juridică și de disciplină, 
administrarea domeniului public și 

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

AVIZ FAVORABIL

Având in vedere 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. 1802/2014 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,

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;



Președinte, TERLAI PAVEL- DANIEL

Secretar,     BICAN AURELIAN

Membrii:     TIFAN  MIKLOS



ROMÂNIA
JUDETUL TIMIS
COMUNA BEBA VECHE
CONSILIUL LOCAL

          În temeiul prevederilor 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 25 alin. 1) din 
Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului local al comunei Beba Veche, 
aprobat prin HCL nr. 38/2020:
         Având în vedere Referatul/Expunerea de motive întocmit de Secretar general 
înregistrată sub nr. 412/9.02.2022  precum si Raportul de specialitate întocmit de   
Compartiment  CONTABILITATE, VENITURI SI URMARIRE, INCASARE TAXE SI 
IMPOZITE înregistrat sub nr. 413/9.02.2022
         Văzând adresa nr. 3/8.02.2022 emisă de SC Spatii Verzi Beba Veche SRL;
         În baza Avizului eliberat de  Comisia de activități și prognoze financiare, economie, 
buget, impozite și taxe, juridică și de disciplină, administrarea domeniului public și privat, 
realizarea lucrărilor publice, președinte TERLAI PAVEL- DANIEL;

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 a 
societatii Spatii Verzi Beba Veche SRL

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 12/18.01.2022

          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. 
1802/2014 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,

          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 si cheltuieli pe anul 2022 al 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://primariabebaveche.ro - Monitorul oficial local.

Initiator
Ioan Bohancanu, Primar, 

                   Avizat spre legalitate,          
                   Sorin Giuroescu

                   Secretar General al comunei Beba Veche

Repartizat la: 
Comisia de activități și prognoze financiare, economie, buget, impozite și taxe, juridică și 
de disciplină, administrarea domeniului public și privat, realizarea lucrărilor publice, 
președinte TERLAI PAVEL- DANIEL

Hotararea este cu caracter normativ si se va adopta cu votul majoritătii simple a 
consilierilor locali prezenti.

Art.5 lit. ee) majoritatea simpla - primul numar natural mai mare decat jumatate din 
totalul membrilor prezenti la o sedinta a organului colegial, cu conditia indeplinirii 
cvorumului;



Judetul Timis
UAT Comuna Beba Veche
Nr. 414/9.02.2022

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 si cheltuieli pe anul 2022 a societatii Serviciu Public Prestari Servicii Beba Veche SRL

Considerente legale:
Având in vedere Hotararea Consiliului Local Beba Veche nr. 23/2010 privind înfiinţarea societatii 
“Serviciu Public Prestări Servicii Beba Veche” SRLÎn 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. 1802/2014 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,
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 conform cu:HCL nr. 23/2010 privind înfiinţarea SC ”
Serviciu Public Prestări Servicii Beba Veche” • Actul Constitutiv al societatii “Serviciu Public 
Prestări Servicii Beba Veche” SRL • art.194, alin.l), lit.b), din Legea nr.31/1990 privind societăţile 
comerciale,
•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. 7. - (1) Infiintarea, organizarea, coordonarea 
si reglementarea serviciilor de administrare a domeniului public si privat constituie dreptul 
exclusiv al autoritatilor administratiei publice locale, iar monitorizarea si controlul functionarii si 
gestionarii acestora intra in atributiile si responsabilitatea exclusiva a acestor autoritati
•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.4. - (1) Bugetele de venituri si cheltuieli ale operatorilor economici se 
aproba dupa cum urmeaza: c)prin hotarare a consiliului local, judetean, respectiv a Consiliului 
General al Municipiului Bucuresti pentru operatorii economici prevazuti la art. 1 lit. c) la care 
persoanele juridice prevazute la art. 1 lit. b) sau institutiile publice locale sunt actionari unici ori 
detin direct sau indirect o participatie majoritara.
•Art. 5 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
Art. 5. - (1) Persoanele prevazute la art. 1 alin. (1) -(4) au obligatia sa conduca contabilitatea in 
partida dubla si sa intocmeasca situatii financiare anuale, potrivit reglementarilor contabile 
aplicabile.  Art. 1. - (1) Societatile comerciale, societatile/companiile nationale, regiile autonome, 
institutele nationale de cercetare-dezvoltare, societatile cooperatiste si celelalte persoane juridice 
au obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitatea financiara, potrivit prezentei legi.
Situatia in fapt:Prezentul proiect de HCL este elaborat ca urmare a Legii nr. 15/2021 a bugetului 
de stat pe anul 2021 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 si cheltuieli pe anul 2022 a societatii “Serviciu Public Prestări 
Servicii Beba Veche” SRL, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
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://primariabebaveche.ro - Monitorul Oficial local.

          Ioan Bohancanu
          Primar

          Intocmit
          Secretar general



Judetul Timis UAT Comuna Beba Veche
Nr. 415/9.02.2022

                    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 si cheltuieli pe anul 
2022 a societatii Serviciu Public Prestari Servicii Beba Veche SRL

         In baza adresei  de la Serviciu Public Prestari Servicii Beba Veche SRL inregistrate 
la Primaria comunei Beba Veche sub nr. 48.02.2022,
In urma solicitarii adresate de Primar, Ioan Bohancanu, in calitate de initiator al 
proiectului de hotarare am constatat situatia existenta:

Având in vedere Hotararea Consiliului Local Beba Veche nr. 23/2010 privind înfiinţarea 
societatii “Serviciu Public Prestări Servicii Beba Veche” SRLÎn 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. 1802/2014 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,
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 societatii a fost structurat prin raportarea  la anul 2021, fiind prognozate 
venituri de 135.000 lei și cheltuieli de 135.000 lei.
Venituri prevazute an curent:
TOTAL – 135 mii din care:
Cheluieli cu bunuri si servicii – 8 mii
Cheltuieli cu salariile – 124 mii
Cheltuieli cu contributia asigurata de angajator – 3 mii

          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 si cheltuieli pe anul 2022 a societatii Serviciu 
Public Prestari Servicii Beba Veche SRL am analizat in sedinta acest proiect, 
constatand urmatoarele:
Temeiuri legale invocate si documente atasate:
-Referatul/Expunerea de motive întocmit de Secretar general  nr. 414/9.02.2022
-Raportul de specialitate întocmit de Compartiment  CONTABILITATE, VENITURI SI 
URMARIRE, INCASARE TAXE SI IMPOZITE nr. 415/9.02.2022
	-Adresa 48.02.2022 de la Serviciu Public Prestari Servicii Beba Veche SRL;
Constatand ca:

	Comisia de activități și prognoze 
financiare, economie, buget, impozite și 
taxe, juridică și de disciplină, 
administrarea domeniului public și 

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

AVIZ FAVORABIL

Având in vedere 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. 1802/2014 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,

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;



Președinte, TERLAI PAVEL- DANIEL

Secretar,     BICAN AURELIAN

Membrii:     TIFAN  MIKLOS



ROMÂNIA
JUDETUL TIMIS
COMUNA BEBA VECHE
CONSILIUL LOCAL

          În temeiul prevederilor 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 25 alin. 1) din 
Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului local al comunei Beba Veche, 
aprobat prin HCL nr. 38/2020:
         Având în vedere Referatul/Expunerea de motive întocmit de Secretar general 
înregistrată sub nr. 414/9.02.2022  precum si Raportul de specialitate întocmit de   
Compartiment  CONTABILITATE, VENITURI SI URMARIRE, INCASARE TAXE SI 
IMPOZITE înregistrat sub nr. 415/9.02.2022
         Văzând adresa nr. 48.02.2022 emisă de Serviciu Public Prestari Servicii Beba 
Veche SRL;
         În baza Avizului eliberat de  Comisia de activități și prognoze financiare, economie, 
buget, impozite și taxe, juridică și de disciplină, administrarea domeniului public și privat, 
realizarea lucrărilor publice, președinte TERLAI PAVEL- DANIEL;

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 a 
societatii Serviciu Public Prestari Servicii Beba Veche SRL

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 13/18.01.2022

          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. 
1802/2014 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,

          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 si cheltuieli pe anul 2022 a 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://primariabebaveche.ro - Monitorul Oficial local.

Initiator
Ioan Bohancanu, Primar, 

                   Avizat spre legalitate,          
                   Sorin Giuroescu

                   Secretar General al comunei Beba Veche

Repartizat la: 
Comisia de activități și prognoze financiare, economie, buget, impozite și taxe, juridică și 
de disciplină, administrarea domeniului public și privat, realizarea lucrărilor publice, 
președinte TERLAI PAVEL- DANIEL

Hotararea este cu caracter normativ si se va adopta cu votul majoritătii simple a 
consilierilor locali prezenti.

Art.5 lit. ee) majoritatea simpla - primul numar natural mai mare decat jumatate din 
totalul membrilor prezenti la o sedinta a organului colegial, cu conditia indeplinirii 
cvorumului;



Judetul Timis
UAT Comuna Beba Veche
Nr. 400/9.02.2022

APROB PRIMAR,
Ioan Bohancanu

E X P U N E R E   DE    M O T I V E
R E F E R A T   DE    A P R O B A R E
privind necesitatea si oportunitatea adoptarii proiectului de hotarare privind aprobarea Planului 
de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2022

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

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

         Pentru aceste motive PROPUN

Se aprobă Planul de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2022 conform Anexei la prezenta 
hotărâre.
Se numește doamna Sfetcu Veronica, referent de specialitate, ca responsabil cu păstrarea 
evidenței efectuării orelor de muncă de către persoanele majore apte de muncă din familia 
beneficiară de ajutor social
Se deleagă firma Safety Labour SRL să asigure instructajul privind normele de tehnică a 
securității muncii pentru persoanele care prestează acțiuni ori lucrări de interes local
Prezenta hotarare se comunică:
- Institutiei Prefectului- judetul Timis,
- Primarului comunei Beba Veche;
- Afisare la sediul institutiei;

          Ioan Bohancanu
          Primar



          Intocmit
          Secretar general



Judetul Timis UAT Comuna Beba Veche
Nr. 401/9.02.2022

                    R E F E R A T   DE   S P E C I A L I T A T E
          la proiectul de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes 
local pe anul 2022

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

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

          In vederea efectuarii unor lucrari de interes local in beneficiul locuitorilor comunei 
Beba Veche de catre persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social 
potrivit art. 6 din Legea nr. 416/2001  si art. 61 alin. 1 lit. a din Legea nr. 196/2016 
privind venitul minim de incluziune propunem aprobarea  listei de lucrări și acțiuni 
anexată.
Situatie beneficiari VMG social la această dată:
  6 familii
9 persoane beneficiare sunt în evidențele Primăriei cu ajutor social 
din care au obligația de a presta muncă în folosul comunității un numar de 3 membri 
respectiv:
- Ardelean Nicoleta-Irina 9 ore
- Hotopila Raveica    li	  9 ore
-	Varga Ibolya             4 ore
Totalul orelor se ridică la 42 ore/lună, calculul fiind facut prin formula N*A/S
N= numarul de ore prestate de un angajat pe timp de o lună cu normă întreagă (166)
A= cuantumul ajutorului social (variabil)
S= salar minimul pe economie.(2230 lei)
Aceste persoane apte de muncă din familiile susmenționate sunt obligate lunar sau la 
solicitatea primarului să participe la efectuarea lucrărilor propuse.
Lucrări de întreţinere a zonei adiacente Şcolilor, Grădiniţelor si Căminelor Culturale si 
Parcuri de pe raza satelor Beba Veche si Cherestur
                	Curăţarea trotuarelor (măturare manuală), îndepărtarea gunoaielor menajere.
	                Lunile ianuarie – decembrie
Întreţinerea în sezonul rece a trotuarelor comunale de pe raza localităţilor Beba Veche, 
Cherestur şi Pordeanu
      	           Îndepărtarea manuală a zăpezii 	
                 Lunile octombrie – martie

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

Compartiment  ALOCATII SI SERVICII SOCIALE



                    Comisia de specialitate a Consiliului local al comunei Beba Veche, in 
urma repartizarii documentatiei privind proiectul de hotarare atasat, privind 
aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2022 am analizat 
in sedinta acest proiect, constatand urmatoarele:
Temeiuri legale invocate si documente atasate:
-Referatul/Expunerea de motive întocmit de Secretar general  nr. 400/9.02.2022
-Raportul de specialitate întocmit de Compartiment  ALOCATII SI SERVICII SOCIALE 
nr. 401/9.02.2022
	
Constatand ca:

Președinte, SULI MONIKA- ESZTER

Secretar,     CIOBANU LIVIU

Membrii:     CHIRA IOAN- RADU

	Comisia de organizare și dezvoltare 
urbanistică, amenajarea teritoriului și 
urbanism, protecția mediului 
înconjurător, agricultură și turism

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

AVIZ FAVORABIL

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



ROMÂNIA
JUDETUL TIMIS
COMUNA BEBA VECHE
CONSILIUL LOCAL

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

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

          Ioan Bohancanu, în calitate de Primar, în baza articolului 25 alin. 1) din 
Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului local al comunei Beba Veche, 
aprobat prin HCL nr. 38/2020:
         Având în vedere Referatul/Expunerea de motive întocmit de Secretar general 
înregistrată sub nr. 400/9.02.2022  precum si Raportul de specialitate întocmit de   
Compartiment  ALOCATII SI SERVICII SOCIALE înregistrat sub nr. 401/9.02.2022
         În baza Avizului eliberat de  Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, 
amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului înconjurător, agricultură și turism, 
președinte SULI MONIKA- ESZTER;

privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 
2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 14/10.01.2022

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

Articolul 1 - Se aprobă Planul de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2022 conform 
Anexei la prezenta hotărâre.

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

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

Articolul 4 - Prezenta hotarare se comunică:
- Institutiei Prefectului- judetul Timis,
- Primarului comunei Beba Veche;
- Afisare la sediul institutiei;



Initiator
Ioan Bohancanu, Primar, 

                   Avizat spre legalitate,          
                   Sorin Giuroescu

                   Secretar General al comunei Beba Veche

Repartizat la: 
Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și urbanism, 
protecția mediului înconjurător, agricultură și turism, președinte SULI MONIKA- ESZTER

Hotararea este cu caracter normativ si se va adopta cu votul majoritătii simple a 
consilierilor locali prezenti.

Art.5 lit. ee) majoritatea simpla - primul numar natural mai mare decat jumatate din 
totalul membrilor prezenti la o sedinta a organului colegial, cu conditia indeplinirii 
cvorumului;



 
 

Anexa la Hotarârea Consiliului Local nr….../2022 
 
 

 
                               PLAN DE ACŢIUNI ŞI LUCRĂRI  DE INTERES LOCAL 
        Întocmit în conformitate cu prevederile art.29, alin (1)şi (2) lit a) şi alin (3) din Legea nr.416/2001 
 
Nr. 
Crt. 

Obiectiv Acţiuni şi măsuri intreprinse Termen de 
realizare 

Resurse Responsabil 

1 Lucrări de întreţinere a zonei 
adiacente Şcolilor, 
Grădiniţelor și Căminelor 
Culturale, Parc de pe raza 
localităților Beba Veche și 
Cherestur 

Curăţarea trotuarelor ( măturarea manuală), 
îndepărtarea gunoaielor menajere. 

permanent Beneficiarii Legii 
416/2001 

SFETCU IONICA VERONICA 

2 Întreţinerea în sezonul rece a 
trotuarelor comunale de pe 
raza localitaţilor Beba Veche, 
Cherestur şi Pordeanu 

Îndepărtarea zăpezii se va efectua manual. Lunile octombrie-
martie 

Beneficiarii Legii 
416/2001 

SFETCU IONICA VERONICA 

 
 

Referent specialitate, 
Sfetcu Ionica Veronica 



Judetul Timis
UAT Comuna Beba Veche
Nr. 402/9.02.2022

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 
modificarilor si completarilor la actele constitutive ale ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE 
INTERCOMUNITARA DESEURI TIMIS

Considerente legale:
Având în vedere prevederile art. 121 alin. (2) din Constituția României, republicată;
Luând în considerare prevederile art. 10 pct. 1 - 2 din Carta europeană a autonomiei locale, 
adoptată la Strasbourg la 15 noiembrie 1985 și ratificată prin Legea nr.199/1997,
Analizând prevederile :a)  Art.10 alin. 8 - 9 din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de 
utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare; b)  Art. 129 alin. 2 lit. b) –
e), alin. 4 lit. e) și alin. 7 lit. n), precum și dispozițiile dispozițiile art. 89 și 91 din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ;
Luând act de Hotărârea AGA ADID Timiș nr. 1/15.04.2021 prin care s-a decis ca unitățile 
administrativ-teritoriale, membre ADID Timiș, să comunice la ADID Timiș dacă au obiecțiuni la 
modificările și completările efectuate la actele constitutive ale ADID Timiș, actualizate și 
revizuite, și nefiind comunicate obiecțiuni la actele constitutive ale ADID Timiș,

Situatia in fapt:

         Pentru aceste motive PROPUN

Se aprobă modificările și completările efectuate la Statutul și Actul constitutiv al Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș (ADID Timiș), ca urmare revizuirii și actualizării actelor 
constitutive ale asociației, conform Actului adițional la actele constitutive ale asociației, care 
constituie Anexa nr. 1 la prezenta și face parte integrantă din prezenta Hotărâre.
În baza modificărilor și completărilor efectuate asupra actelor constitutive ale ADID Timiș, 
conform Actului adițional prevăzut la art. 1 din prezenta Hotărâre, se aprobă Statutul și Actul 
constitutiv al ADID Timiș consolidate, care fac parte integrantă din prezenta Hotărâre, conform 
Anexei nr. 2 la prezenta.
Se acordă mandat directorului executiv ADID Timiș, dl. Romeo Petru Ursu, să semneze în 
numele și pentru U.A.T. Comuna Beba Veche orice document legat de modificarea și 
completarea actelor constitutive ale ADID Timiș în vederea efectuării modificărilor și 
completărilor aprobate potrivit art. 1 și 2 din prezenta Hotărâre. În acest sens, mandatarul 
Romeo Petru Ursu va semna în numele și pentru U.A.T. Comuna Beba Veche orice document 
legat de modificarea și completarea actelor constitutive, inclusiv actul adițional la actele 
constitutive ADID Timiș și actele constitutive consolidate ale ADID Timiș.
Primarul Comunei Beba Veche, Ioan Bohancanu va reprezenta interesele U.A.T. Comuna Beba 
Veche în AGA ADID Timiș votând în conformitate cu prezenta hotărâre.
Prezenta hotarare se comunică:
- Institutiei Prefectului- judetul Timis,
- Primarului comunei Beba Veche;
- Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri – Județul Timiș;
- Afisare la sediul institutiei;
- Publicare online la adresa www.primariabebaveche.ro - Monitorul Oficial Local

          Ioan Bohancanu



          Primar

          Intocmit
          Aparat de specialitate al primarului



Judetul Timis UAT Comuna Beba Veche
Nr. 403/9.02.2022

                    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 modificarilor si completarilor la actele 
constitutive ale ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA DESEURI TIMIS

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

Având în vedere prevederile art. 121 alin. (2) din Constituția României, republicată;
Luând în considerare prevederile art. 10 pct. 1 - 2 din Carta europeană a autonomiei 
locale, adoptată la Strasbourg la 15 noiembrie 1985 și ratificată prin Legea nr.199/1997,
Analizând prevederile :a)  Art.10 alin. 8 - 9 din Legea nr. 51/2006 privind serviciile 
comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare; b)  
Art. 129 alin. 2 lit. b) – e), alin. 4 lit. e) și alin. 7 lit. n), precum și dispozițiile dispozițiile art. 
89 și 91 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
Luând act de Hotărârea AGA ADID Timiș nr. 1/15.04.2021 prin care s-a decis ca unitățile 
administrativ-teritoriale, membre ADID Timiș, să comunice la ADID Timiș dacă au 
obiecțiuni la modificările și completările efectuate la actele constitutive ale ADID Timiș, 
actualizate și revizuite, și nefiind comunicate obiecțiuni la actele constitutive ale ADID 
Timiș,

          In conformitate cu prevederile:
- art.10 alin. 8 - 9 din Legea nr. 51 /2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, 
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 
- art. 129 alin. 2 lit. b) - e), alin. 4 lit. e) si alin. 7 lit. n), 
precum si dispozitiile dispozitiile art. 89 si 91 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ; 
Hotararea AGA ADID Timis nr. 1/15.04.2021 prin care s-a decis ca unitatile administrativ 
teritoriale, membre ADID Timis, sa comunice la ADID Timis daca au obiectiuni la 
modificarile si completarile efectuate la actele constitutive ale ADID Timis, actualizate si 
revizuite, si nefiind comunicate obiectiuni la actele constitutive ale ADID Timis, 
Luand in considerare adresa ADID Timis nr. 4409/08.07.2021, inregistrata sub nr. 
637/08.07.2021, prin care s-a comunicat necesitatea adoptarii acestei hotarari ca 
urmare a modificarilor legislative a OUG nr. 74/2018 privind modificarea si completarea 
Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de 
gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje si a OUG nr. 196/2005 privind 
Fondul pentru mediu, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 31/2019, 
precum si a OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ. 
Ca urmare a actualizarii actelor constitutive ale ADID Timis, conform actului aditional, se 
modifica si se completeaza prevederile referitoare la organizarea, functionarea si 
atributiile aparatului tehnic si ale conducerii ADID Timis. 
in conformitate cu cele expuse mai sus, supunem spre deliberare si aprobare Consiliului 
local proiectul de hotarare privind aprobarea modificarilor si completarilor la actele 
constitutive ale ADID Timis.

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

Secretar general



                    Comisia de specialitate a Consiliului local al comunei Beba Veche, in 
urma repartizarii documentatiei privind proiectul de hotarare atasat, privind 
aprobarea modificarilor si completarilor la actele constitutive ale ASOCIATIEI DE 
DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA DESEURI TIMIS am analizat in sedinta acest 
proiect, constatand urmatoarele:
Temeiuri legale invocate si documente atasate:
-Referatul/Expunerea de motive întocmit de Aparat de specialitate al primarului  
nr. 402/9.02.2022
-Raportul de specialitate întocmit de Secretar general nr. 403/9.02.2022
	
Constatand ca:

Președinte, HORVATH STEFAN

Secretar,     SULI MONIKA- ESZTER

Membrii:     BERBECARU ALIN- CONSTANTIN

	Comisia pentru administrația publică 
locală, servicii publice, relații cu publicul, 
gospodărirea localității, probleme ale 
minorităților, apărarea ordinii publice, 

                    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 prevederile art. 121 alin. (2) din Constituția României, 
republicată;

Luând în considerare prevederile art. 10 pct. 1 - 2 din Carta europeană a 
autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 noiembrie 1985 și ratificată 
prin Legea nr.199/1997,

Analizând prevederile :
a) 	Art.10 alin. 8 - 9 din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de 
utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
b) 	Art. 129 alin. 2 lit. b) – e), alin. 4 lit. e) și alin. 7 lit. n), precum și dispozițiile 
dispozițiile art. 89 și 91 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

Luând act de 	Hotărârea AGA ADID Timiș nr. 1/15.04.2021 prin care s-a decis 
ca unitățile administrativ-teritoriale, membre ADID Timiș, să comunice la ADID 
Timiș dacă au obiecțiuni la modificările și completările efectuate la actele 
constitutive ale ADID Timiș, actualizate și revizuite, și nefiind comunicate 
obiecțiuni la actele constitutive ale ADID Timiș,



ROMÂNIA
JUDETUL TIMIS
COMUNA BEBA VECHE
CONSILIUL LOCAL

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

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

          Ioan Bohancanu, în calitate de Primar, în baza articolului 25 alin. 1) din 
Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului local al comunei Beba Veche, 
aprobat prin HCL nr. 38/2020:
         Având în vedere Referatul/Expunerea de motive întocmit de Aparat de specialitate 
al primarului înregistrată sub nr. 402/9.02.2022  precum si Raportul de specialitate 
întocmit de   Secretar general înregistrat sub nr. 403/9.02.2022
         În baza Avizului eliberat de  Comisia pentru administrația publică locală, servicii 
publice, relații cu publicul, gospodărirea localității, probleme ale minorităților, apărarea 
ordinii publice, respectarea drepturilor si libertăților cetățenilor, relații internaționale, 
președinte HORVATH STEFAN;

privind aprobarea modificarilor si completarilor la actele constitutive ale 
ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA DESEURI TIMIS

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 15/26.01.2022

          Având în vedere prevederile art. 121 alin. (2) din Constituția României, republicată;

          Luând în considerare prevederile art. 10 pct. 1 - 2 din Carta europeană a autonomiei 
locale, adoptată la Strasbourg la 15 noiembrie 1985 și ratificată prin Legea nr.199/1997,

          Analizând prevederile :
a) 	Art.10 alin. 8 - 9 din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
b) 	Art. 129 alin. 2 lit. b) – e), alin. 4 lit. e) și alin. 7 lit. n), precum și dispozițiile dispozițiile 
art. 89 și 91 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

          Luând act de 	Hotărârea AGA ADID Timiș nr. 1/15.04.2021 prin care s-a decis ca 
unitățile administrativ-teritoriale, membre ADID Timiș, să comunice la ADID Timiș dacă au 
obiecțiuni la modificările și completările efectuate la actele constitutive ale ADID Timiș, 
actualizate și revizuite, și nefiind comunicate obiecțiuni la actele constitutive ale ADID 
Timiș,

Articolul 1 - Se aprobă modificările și completările efectuate la Statutul și Actul 
constitutiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș (ADID Timiș), ca 
urmare revizuirii și actualizării actelor constitutive ale asociației, conform Actului 
adițional la actele constitutive ale asociației, care constituie Anexa nr. 1 la prezenta și 
face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Articolul 2 - În baza modificărilor și completărilor efectuate asupra actelor constitutive 
ale ADID Timiș, conform Actului adițional prevăzut la art. 1 din prezenta Hotărâre, se 
aprobă Statutul și Actul constitutiv al ADID Timiș consolidate, care fac parte integrantă 
din prezenta Hotărâre, conform Anexei nr. 2 la prezenta.



Articolul 3 - Se acordă mandat directorului executiv ADID Timiș, dl. Romeo Petru Ursu, 
să semneze în numele și pentru U.A.T. Comuna Beba Veche orice document legat de 
modificarea și completarea actelor constitutive ale ADID Timiș în vederea efectuării 
modificărilor și completărilor aprobate potrivit art. 1 și 2 din prezenta Hotărâre. În acest 
sens, mandatarul Romeo Petru Ursu va semna în numele și pentru U.A.T. Comuna 
Beba Veche orice document legat de modificarea și completarea actelor constitutive, 
inclusiv actul adițional la actele constitutive ADID Timiș și actele constitutive consolidate 
ale ADID Timiș.

Articolul 4 - Primarul Comunei Beba Veche, Ioan Bohancanu va reprezenta interesele 
U.A.T. Comuna Beba Veche în AGA ADID Timiș votând în conformitate cu prezenta 
hotărâre.

Articolul 5 - Prezenta hotarare se comunică:
- Institutiei Prefectului- judetul Timis,
- Primarului comunei Beba Veche;
- Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri – Județul Timiș;
- Afisare la sediul institutiei;
- Publicare online la adresa www.primariabebaveche.ro - Monitorul Oficial Local

Initiator
Ioan Bohancanu, Primar, 

                   Avizat spre legalitate,          
                   Sorin Giuroescu

                   Secretar General al comunei Beba Veche

Repartizat la: 
Comisia pentru administrația publică locală, servicii publice, relații cu publicul, 
gospodărirea localității, probleme ale minorităților, apărarea ordinii publice, respectarea 
drepturilor si libertăților cetățenilor, relații internaționale, președinte HORVATH STEFAN

Hotararea este cu caracter normativ si se va adopta cu votul majoritătii simple a 
consilierilor locali prezenti.

Art.5 lit. ee) majoritatea simpla - primul numar natural mai mare decat jumatate din 
totalul membrilor prezenti la o sedinta a organului colegial, cu conditia indeplinirii 
cvorumului;



Page 1 of 36 
 

                                                                                  ANEXA nr. 1 la H.C.L. nr…………/………………….. 

 

ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ DEȘEURI TIMIȘ (ADID TIMIȘ) 

Sediul : Timișoara, B-dul Revoluției 1989, nr. 17, Camera P05, județul Timiș 

Cod de înregistrare fiscală : 26171624 

Înscrisă în Registrul Asociații sub nr. 101 / 07.10.2009 

 

ACT ADIȚIONAL 

pentru modificarea și completarea Actului constitutiv și al Statutului asociației ”ASOCIAȚIA DE 

DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ DEȘEURI TIMIȘ (ADID TIMIȘ)” 

 

 

     Încheiat la Timișoara azi, …………........., în temeiul hotărârii AGA ADID Timiș nr. ………………………., 

cu privire la modificarea și completarea Actului constitutiv și Statutului Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară Deșeuri Timiș (ADID Timiș), după cum urmează: 

 

A. STATUTUL ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ DEȘEURI TIMIȘ se 

modifică și se completează, după cum urmează : 

 

ART. 1. Preambulul Statutului ADID Timiș, cuprinzând asociații ADID Timiș, va avea 

următorul cuprins : 

 

Asociații : 

1. Județul Timis, cu sediul în Timişoara, bv. Revoluției din 1989 nr. 17/A, et. 2, cam. 208, jud. 

Timiş, reprezentat de dl. Moș Cristian-Alin, în calitate de vicepreşedinte al Consiliului Județean 

Timiş; 

2. Municipiul Timişoara, cu sediul în Timişoara, bv. C.D. Loga nr. 1, judetul Timiş, reprezentat 

de drept de dl.Fritz Dominic Samuel, în calitate de primar al Municipiului Timișoara; 

3. Municipiul Lugoj, cu sediul în Lugoj, P-ța Victoriei nr. 4, județul Timiş, reprezentat de drept 

de dl. Buciu Alexandru-Claudiu, în calitate de primar al Municipiului Lugoj; 

4. Oraşul Buziaş, cu sediul în Buziaş, str. Principală nr. 16, județul Timiş, reprezentat de drept 

de dl. Munteanu Sorin, în calitate de primar al Orașului Buziaș; 

5. Oraşul Ciacova, cu sediul în Ciacova, P-ța Cetății nr. 8, județul Timiş, reprezentat de drept 

de dl.Filip Petru, în calitate de primar al Orașului Ciacova; 

6. Oraşul Deta, cu sediul în Deta, str. Victoriei nr. 32, județul Timiş, reprezentat de de drept de 

dl.Roman Petru, în calitate de primar al Orașului Deta; 

7. Oraşul Făget, cu sediul în Făget, Calea Lugojului nr. 25, județul Timiş, reprezentat de drept 
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dl.Avram Marcel, în calitate de primar al Orașului Făget; 

8. Oraşul Gătaia, cu sediul în Gătaia, str. Carpați nr. 106, județul Timiş, reprezentat de drept de 

dl.Cozarov Raul, în calitate de primar al Orașului Gătaia; 

9. Oraşul Jimbolia, cu sediul în Jimbolia, str. Tudor Vladimirescu nr. 81, județul Timiş, 

reprezentat de drept de dl. Postelnicu Darius Adrian, în calitate de primar al Orașului Jimbolia; 

10. Oraşul Recaş, cu sediul în Recaş, nr. 134, județul Timiş, reprezentat de drept de dl. Pavel 

Teodor, în calitate de primar al Orașului Recaș; 

11. Oraşul Sânnicolau Mare, cu sediul în Sânnicolau Mare, str. Republicii nr. 15, județul Timiş, 

reprezentat de drept de dl. Groza Dănuț, în calitate de primar al Orașului Sânnicolau Mare; 

12. Comuna Balinț, cu sediul în Balinț, nr. 135, județul Timiş, reprezentată de drept de dl. 

Craşovan Dănuț, în calitate de primar al Comunei Balinț ; 

13. Comuna Banloc, cu sediul în Banloc, nr. 405, județul Timiş, reprezentată de drept de 

dl.Trifonescu Lucian, în calitate de primar al Comunei Banloc; 

14. Comuna Bara, cu sediul în Bara, nr. 44, județul Timiş, reprezentată de drept de dl. Ursu 

Daniel-Casian, în calitate de primar al Comunei Bara; 

15. Comuna Beba Veche, cu sediul în Beba Veche, nr. 292, județul Timiș, reprezentată de drept de 

dl. Bohăncanu Ioan, în calitate de primar al Comunei Beba Veche; 

16. Comuna Becicherecu Mic, cu sediul în Becicherecu Mic, nr. 649, județul Timiş, reprezentată 

de drept de dl. Rusu Raimond Ovidiu, în calitate de primar al Comunei Becicherecu Mic; 

17. Comuna Belinț, cu sediul în Belinț, nr. 147, județul Timiş, reprezentată drept de dl. Tîrziu 

Laurențiu Ionel, în calitate de primar al Comunei Belinț; 

18. Comuna Bethausen, cu sediul în Bethausen, nr. 66, județul Timiş, reprezentată de drept de dl. 

Lihoni Ioan, în calitate de primar al Comunei Bethausen ; 

19. Comuna Biled, cu sediul în Biled, nr. 359, județul Timiş, reprezentată de drept de dl. Oprișan 

Ovidiu Ioan, în calitate de primar al Comunei Biled; 

       20. Comuna Birda, cu sediul în Birda, nr. 110, județul Timiș, reprezentată de drept de dl. Stoian 

Gheorghe-Marius, în calitate de primar al Comunei Birda; 

21. Comuna Bârna, cu sediul în Bârna, nr. 76/a, județul Timiş, reprezentată de drept de dl. Pecora 

Dumitru, în calitate de primar al Comunei Bârna; 

22. Comuna Bogda, cu sediul în Bogda, nr. 9, județul Timiş, reprezentată de drept de dl. Iovănuț 

Iasmin Ciprian, în calitate de primar al Comunei Bogda; 

23. Comuna Boldur, cu sediul în Boldur, nr. 176, județul Timiş, reprezentată de drept de dl. Stoi 
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Constantin-Cristian, în calitate de primar al Comunei Boldur; 

24. Comuna Brestovăț, cu sediul în Brestovăț, nr. 20, județul Timiş, reprezentată drept de dl. 

Dobra Eugen, în calitate de primar al Comunei Brestovăț; 

25. Comuna Bucovăț, cu sediul în Bucovăț, nr. 178, județul Timiş, reprezentată de drept de dl. Pop 

Gheorghe, în calitate de primar al comunei Bucovăț; 

26. Comuna Cărpiniş, cu sediul în Cărpiniş, str. a III-a nr. 42, județul Timiş, reprezentată de drept 

de dl. Popa Dumitru Marcel, în calitate de primar al Comunei Cărpiniș; 

27. Comuna Cenad, cu sediul în Cenad, nr. 652, județul Timiş, reprezentată de drept de dl. Tița 

Andrei Codruț, în calitate de primar al Comunei Cenad; 

28. Comuna Cenei, cu sediul în Cenei, nr. 133, județul Timiş, reprezentată de drept de dl. Tanasin 

Sirgean, în calitate de primar al Comunei Cenei ; 

29. Comuna Checea, cu sediul in Checea, nr. 184, județul Timiş, reprezentată de drept de dl. Florea 

Daniel Florin, în calitate de primar al Comunei Checea; 

30. Comuna Chevereşu Mare, cu sediul în Chevereşu Mare, nr. 277, județul Timiş, reprezentată 

de drept de dl. Muia Marcel, în calitate de primar al Comunei Chevereşu Mare ; 

31. Comuna Comloşu Mare, cu sediul în Comloşu Mare, nr. 655, județul Timiş, reprezentată de 

drept de dl. Ştefănescu Ovidiu Nicolae, în calitate de primar al Comunei Comloşu Mare; 

32. Comuna Coşteiu, cu sediul în Coşteiu, nr. 668, județul Timiş, reprezentată de drept de dl. 

Carebia Petru, în calitate de primar al Comunei Coşteiu; 

33. Comuna Criciova, cu sediul în Criciova, nr. 51 A, județul Timiş, reprezentată de drept de d-na 

Cătană Romica Elena, în calitate de primar al Comunei Criciova; 

34. Comuna Curtea, cu sediul în Curtea, nr. 268, județul Timiş, reprezentată de drept de dl. Grecu 

Mircea, în calitate de primar al Comunei Curtea; 

35. Comuna Darova, cu sediul în Darova, nr. 152, județul Timiş, reprezentată de drept de dl. Tilihoi 

Sorin, în calitate de primar al Comunei Darova; 

36. Comuna Denta, cu sediul în Denta, nr. 224, județul Timiş, reprezentată de drept de dl. 

Tapanov Petru, în calitate de primar al Comunei Denta; 

37. Comuna Dudeştii Noi, cu sediul în Dudeştii Noi, nr. 29, județul Timiş, reprezentată de drept 

de dl. Ion Gosa, în calitate de primar al Comunei Dudeştii Noi; 

38. Comuna Dudeştii Vechi, cu sediul in Dudeştii Vechi, nr. 254, județul Timiș, reprezentată de 

drept de dl. Cucalan Bono, în calitate de primar al Comunei Dudeştii Vechi; 

39. Comuna Dumbrava, cu sediul în Dumbrava, nr. 336, județul Timiş, reprezentată de drept de 
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dl. Ihasz Ioan, în calitate de primar al Comunei Dumbrava; 

40. Comuna Dumbrăvița, cu sediul în Dumbrăvița, str. Petofi Sandor, nr. 31, județul Timiş, 

reprezentată de drept de dl. Bugarin Horia-Grigore, în calitate de primar al Comunei Dumbrăvița; 

41. Comuna Fibiş, cu sediul în Fibiş, nr. 94A, județul Timiş, reprezentată de drept de dl. Carcea 

Gheorghe Dorel, în calitate de primar al Comunei Fibiş; 

42. Comuna Fârdea, cu sediul în Fârdea, nr. 105, județul Timiş, reprezentată de drept de d-na 

Murari Maria Rovena Violeta, în calitate de primar al Comunei Fârdea; 

43. Comuna Foeni, cu sediul în Foeni, nr. 381, județul Timiş, reprezentată de drept de dl. Moldovan 

Saveta, în calitate de primar al Comunei Foeni; 

44. Comuna Găvojdia, cu sediul în Găvojdia, nr. 295, județul Timiş, reprezentată de drept de dl. 

Stoica Dănuț-Toma, în calitate de primar al Comunei Găvojdia; 

45. Comuna Ghilad, cu sediul în Ghilad, nr. 972 A, județul Timiş, reprezentată de drept de dl. 

Guran Cornel, în calitate de primar al Comunei Ghilad; 

46. Comuna Ghiroda, cu sediul în Ghiroda, str. Victoria nr. 46, județul Timiş, reprezentată de 

drept de dl. Stănuşoiu Ionuț, în calitate de primar al Comunei Ghiroda; 

47. Comuna Ghizela, cu sediul în Ghizela, nr. 41, județul Timiş, reprezentată de drept de dl. Mirean 

Mircea-Dinu, în calitate de primar al Comunei Ghizela; 

48. Comuna Giarmata, cu sediul în Giarmata, nr. 445, județul Timiş, reprezentată de drept de dl. 

Mihălceanu Claudiu, în calitate de primar al Comunei Giarmata; 

49. Comuna Giera, cu sediul în Giera, nr. 192, județul Timiş, reprezentată de drept de dl. Vicol 

Radu-Ionel, în calitate de primar al Comunei Giera;  

50. Comuna Giroc, cu sediul în Giroc, str. Semenic nr. 54, județul Timiş, reprezentată de drept de 

dl. Toma Iosif-Ionel, în calitate de primar al Comunei Giroc; 

51. Comuna Giulvăz, cu sediul în Giulvăz, nr. 172, județul Timiş, reprezentată de drept de dl. 

Cristeți Florentin Gheorghe, în calitate de primar al Comunei Giulvăz; 

52. Comuna Gottlob, cu sediul în Gottlob, nr. 275, județul Timiş, reprezentată de drept de dl. 

Nastor Gheorghe, în calitate de primar al Comunei Gottlob; 

53. Comuna Iecea Mare, cu sediul în Iecea Mare, nr. 127 A, județul Timiş, reprezentată de drept 

de dl. Tomulea Liviu Ştefan, în calitate de primar al Comunei Iecea Mare; 

54. Comuna Jamu Mare, cu sediul în Jamu Mare, nr. 180 A, județul Timiş, reprezentată de drept 

de dl. Gagea-Neaga Petre, în calitate de primar al Comunei Jamu Mare; 

55. Comuna Jebel, cu sediul în Jebel, nr. 251, județul Timiş, reprezentată de drept de dl. Vatriaș 
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Dan-Ciprian, în calitate de primar al Comunei Jebel;  

56. Comuna Lenauheim, cu sediul în Lenauheim, nr. 258, județul Timiş, reprezentată de drept de 

dl. Suciu Ilie, în calitate de primar al Comunei Lenauheim; 

57. Comuna Liebling, cu sediul în Liebling, nr. 528, județul Timiş, reprezentată de drept de dl. 

Munteanu Ioan-Gheorghe, în calitate de primar al Comunei Liebling; 

58. Comuna Livezile, cu sediul în Livezile, Str. Principală, nr. 191, județul Timiş, reprezentată de 

drept de dl. Varga Ştefan, în calitate de primar al Comunei Livezile; 

59. Comuna Lovrin, cu sediul în Lovrin, nr. 206, județul Timiş, reprezentată de drept de dl. Graur 

Vasile, în calitate de primar al Comunei Lovrin; 

60. Comuna Margina, cu sediul in Margina, nr. 1, județul Timiş, reprezentată de drept de dl. Costa 

Ionel, în calitate de primar al Comunei Margina; 

61. Comuna Maşloc, cu sediul în Maşloc, nr. 95, județul Timiş, reprezentată de drept de dl. Lupu 

Ionel, în calitate de primar al Comunei Mașloc; 

62. Comuna Mănăştiur, cu sediul în Mănăştiur, nr. 297, județul Timiş, reprezentată de drept de 

dl. Curuți Ionel, în calitate de primar al Comunei Mănăştiur; 

63. Comuna Moravița, cu sediul în Moravița, nr. 261, județul Timiş, reprezentată de drept de dl. 

Brăzdău Remus Răzvan, în calitate de primar al Comunei Moravița; 

64. Comuna Moşnița Nouă, cu sediul în Moşnița Nouă, nr. 73, județul Timiş, reprezentată drept 

de dl. Bucur Florin-Octavian, în calitate de primar al Comunei Moşnița Nouă; 

65. Comuna Nădrag, cu sediul în Nădrag, P-ța Centrală nr. 2, județul Timiş, reprezentată de drept 

de dl.  Muntean Liviu, în calitate de primar al Comunei Nădrag; 

66. Comuna Nițchidorf, cu sediul în Nițchidorf, nr. 212, județul Timiş, reprezentată de drept de 

dl. Drăghici Dănuț Ionel, în calitate de primar al Comunei Nițchidorf; 

67. Comuna Ohaba Lungă, cu sediul în Ohaba Lungă, nr. 33, județul Timiş, reprezentată de drept 

de dl. Murărescu Gigi, în calitate de primar al Comunei Ohaba Lungă; 

68. Comuna Orțişoara, cu sediul în Orțişoara, nr. 209, județul Timiş, reprezentată de drept de dl. 

Sobolu Gheorghe Aleodor, în calitate de primar al Comunei Orțişoara; 

69. Comuna Otelec, cu sediul în Otelec, nr. 471/B, județul Timiş, reprezentată de drept de dl. 

Pascu Vasile Valentin, în calitate de primar al Comunei Otelec; 

70. Comuna Parța, cu sediul în Parța, nr. 282, județul Timiş, reprezentată de drept de dl. Drăgan 

Daniel, în calitate de primar al Comunei Parța; 

71. Comuna Pădureni, cu sediul în Pădureni, nr. 220, județul Timiş, reprezentată de drept de dl. 
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Ignuța Dorin, în calitate de primar al Comunei Pădureni; 

72. Comuna Peciu Nou, cu sediul în Peciu Nou, nr. 189, județul Timiş, reprezentată de drept de 

dl. Drăgan Gabriel-Răzvan, în calitate de primar al Comunei Peciu Nou; 

73. Comuna Periam, cu sediul în Periam, nr. 986, județul Timiş, reprezentată de drept de dl. 

Dumitraş Cornel, în calitate de primar al Comunei Periam; 

74. Comuna Pesac, cu sediul în Pesac, nr. 360, județul Timiş, reprezentată de drept de dl. Toma 

Cornel, în calitate de primar al Comunei Pesac; 

75. Comuna Pietroasa, cu sediul în Pietroasa, nr. 108, județul Timiş, reprezentată de drept de dl. 

Ciocea Virgiliu-Victor, în calitate de primar al Comunei Pietroasa; 

76. Comuna Pişchia, cu sediul în Pişchia, nr. 261, județul Timiş, reprezentată de drept de dl. Sas 

Ioan, în calitate de primar al Comunei Pişchia; 

77. Comuna Racovița, cu sediul în Racovița, nr. 331, județul Timiş, reprezentată de drept de dl. 

Negru Nicolae Dănuț, în calitate de primar al Comunei Racovița; 

78. Comuna Remetea Mare, cu sediul în Remetea Mare, nr. 112, județul Timiş, reprezentată de 

drept de dl. Golubov Ilie, în calitate de primar al Comunei Remetea Mare; 

79. Comuna Sacoşu Turcesc, cu sediul în Sacoşu Turcesc, nr. 98, județul Timiş, reprezentată de 

drept de dl. Koller Gabriel Adrian, în calitate de primar al Comunei Sacoșu Turcesc; 

80. Comuna Saravale, cu sediul în Saravale, nr. 174, județul Timiş, reprezentată de drept de dl. 

Stoian Sava, în calitate de primar al Comunei Saravale; 

81. Comuna Satchinez, cu sediul în Satchinez, str. a V-a, nr. 82, județul Timiş, reprezentată de 

drept de dl. Cheaua Florin-Olimpiu, în calitate de primar al Comunei Satchinez; 

82. Comuna Săcălaz, cu sediul în Săcălaz, nr. 368, județul Timiş, reprezentată de drept de dl. 

Nicu Viorel, în calitate de primar al Comunei Săcălaz; 

83. Comuna Secaş, cu sediul în Secaş, nr. 19, județul Timiş, reprezentată de drept de dl. Pop 

Simion, în calitate de primar al Comunei Secaş; 

84. Comuna Sânandrei, cu sediul în Sânandrei, nr. 516, județul Timiş, reprezentată de drept de 

dl. Coman Claudiu Florin, în calitate de primar al Comunei Sânandrei; 

85. Comuna Sânmihaiu Român, cu sediul in Sânmihaiu Român, nr. 1, județul Timiș, reprezentată 

de drept de dl. Mărcuți Viorel, în calitate de primar al Comunei Sânmihaiu Român; 

86. Comuna Sânpetru Mare, cu sediul în Sânpetru Mare, nr. 1, județul Timiş, reprezentată de 

drept de dl. Popovici Viorel, în calitate de primar al Comunei Sânpetru Mare; 

87. Comuna Şag, cu sediul în Şag, str. a II-a, nr. 49, județul Timiş, reprezentată de drept de dl. 



Page 7 of 36 
 

Roşu Flavius-Alin, în calitate de primar al Comunei Şag; 

88. Comuna Şandra, cu sediul în Şandra, nr. 6, județul Timiş, reprezentată de drept de dl. Savu 

Luchian, în calitate de primar al Comunei Şandra; 

89. Comuna Ştiuca, cu sediul în Ştiuca, nr. 111, județul Timiş, reprezentată de drept de dl. Bejera 

Vasile, în calitate de primar al Comunei Știuca;  

90. Comuna Teremia Mare, cu sediul în Teremia Mare, nr. 559, județul Timiş, reprezentată de 

drept de dl. Gui Cornel Vasile, în calitate de primar al Comunei Teremia Mare; 

91. Comuna Tomeşti, cu sediul în Tomeşti, nr. 46, județul Timiş, reprezentată de drept de dl. 

Medelean Costel, în calitate de primar al Comunei Tomeşti; 

92. Comuna Tomnatic, cu sediul în Tomnatic, nr. 258, județul Timiş, reprezentată de drept de 

dl. Vasiu Stoian, în calitate de primar al Comunei Tomnatic; 

93. Comuna Topolovățu Mare, cu sediul în Topolovățu Mare, nr. 321, județul Timiş, reprezentată 

de drept de dl. Doța Ovidiu-Petru, în calitate de primar al Comunei Topolovățu Mare; 

94. Comuna Tormac, cu sediul în Tormac, nr. 467, județul Timiş, reprezentată de drept de dl. 

Lazăr Marius, în calitate de primar al Comunei Tormac; 

95. Comuna Traian Vuia, cu sediul în localitatea Sudriaș, nr. 163 A, Comuna Traian Vuia,  județul 

Timiș, reprezentată de drept de dl. Petruescu Vasile Bujor, în calitate de primar al Comunei 

Traian Vuia; 

96. Comuna Uivar, cu sediul în Uivar, nr. 348, județul Timiş, reprezentată de drept de dl. 

Săvulescu Bogdan-Gheorghe, în calitate de primar al Comunei Uivar; 

97. Comuna Valcani, cu sediul în Valcani, nr. 222, județul Timiş, reprezentată de drept de dl. 

Buicu Dragoș Ioan, în calitate de primar al Comunei Valcani; 

98. Comuna Variaş, cu sediul în Variaş, nr. 619, județul Timiş, reprezentată de drept de dl. Birău 

Nicolae, în calitate de primar al Comunei Variaş; 

99. Comuna Victor Vlad Delamarina, cu sediul în Victor Vlad Delamarina, nr. 127, județul Timiş, 

reprezentată de drept de dl. Cardaş Ioan Cristian, în calitate de primar al Comunei Victor Vlad 

Delamarina; 

100. Comuna Voiteg, cu sediul în Voiteg, nr. 114, județul Timiş, reprezentată de dl. Olaru Iulian-

Cristian, în calitate de viceprimar, conf. H.C.L. Voiteg nr. 9/21.12.2020. 

 

ART. 2. Se completează partea de legislație prevăzută în preambulul Statutului ADID Timiș, după 

partea cu ”Asociații”, cu următoarele : Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul 
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administrativ, Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor și Ordonanța de Urgență nr. 74/2018 

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 

249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu 

modificări și completări prin Legea nr. 31/2019, astfel că, partea finală din preambului Statutului 

ADID Timiș, cuprinzând legislația, va avea următorul cuprins : 

Ne exprimăm voința de a coopera și de a ne asocia în conformitate cu prevederile Legii 
administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,  cu modificările și completările ulterioare, 
abrogată prin Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Legii nr. 273/2006 
privind finanțele publice locale, Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, cu 
modificările și completările ulterioare, Legii nr. 426/2001 pentru aprobarea Ordonanței de 
Urgență nr. 78/2000 privind regimul deșeurilor, abrogată prin Legea nr. 211/2011 privind regimul 
deșeurilor,  Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, Ordonanței de Urgență 
nr. 74/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, a 
Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje 
şi a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată 
cu modificări și completări prin Legea nr. 31/2019, Legii nr. 515/2002 pentru aprobarea 
Ordonanței Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, precum și 
ale Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări 
și completări prin Legea nr. 246/2005, în cadrul Asociației de dezvoltare intercomunitară de 
utilități publice pentru serviciul de salubrizare a localităților ”Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară Deșeuri Timiș” (denumită în continuare Asociația), persoana juridică de drept 
privat, cu statutul de utilitate publică, în scopurile prevăzute de art. 4 din prezentul statut. 
 

ART. 3. Se  modifică Cap. I, art. 2 alin. 1 din Statutul ADID Timiș, după cum urmează : 

(1) Sediul Asociației este în România, municipiul Timișoara, Piața Romanilor, nr. 4, ap. 2, 
județul Timiș. 
 

ART. 4. Se completează Cap. II, art. 4 alin. 3 din Statutul ADID Timiș, cu trimiterea 1 la Nota 

de subsol  de la cuvântul ”taxe” , și se adaugă alineatul 4 și alineatul 5 la art. 4, după cum 

urmează : 

(3) Asociații declară că interesul comun ce stă la baza constituirii Asociației este interesul 
general al utilizatorilor de pe raza unităților administrativ-teritoriale membre pentru 
îmbunătățirea calității Serviciului, în condițiile unor tarife și/sau taxe1 care să respecte limitele 
de suportabilitate ale populației și principiul ”poluatorul plătește”, atingerea și respectarea 
standardelor europene privind protecția mediului, precum și creșterea capacității de atragere 
a fondurilor europene pentru finanțarea investițiilor necesare în infrastructura tehnico-edilitară 
aferentă Serviciului. 

1 Plata serviciilor prin tarif constituie regula, iar plata serviciilor prin taxă, constituie excepția. 
 

(4) Serviciul de salubrizare cuprinde următoarele activități:  
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a) colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor menajere şi al deșeurilor similare 
(deşeurile care, din punctul de vedere al naturii şi al compoziției, sunt comparabile cu 
deşeurile menajere, exclusiv deşeurile din producție, din agricultură şi din activități forestiere) 
provenind din activități comerciale din industrie, instituții și de la populație, inclusiv fracții 
colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi 
electronice, baterii şi acumulatori; 

 

b) organizarea prelucrării, neutralizării şi valorificării materiale şi energetice a deşeurilor; 
c) operarea/administrarea stațiilor de transfer pentru deşeurile municipale şi deşeurile similare; 
d) sortarea deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare în stațiile de sortare; 
e) organizarea tratării mecano-biologice/compostare a deşeurilor municipale şi a deşeurilor 
similare; 
f) administrarea depozitelor de deşeuri şi/sau a instalațiilor de eliminare a deşeurilor municipale 
şi a deşeurilor similare.  
(5) Modul de organizare şi funcționare a Serviciului de salubrizare din județul Timiș respectă 
următoarele principii: 
a) protecția sănătății populației;  
b) autonomia locală şi descentralizarea serviciilor ; 
c) responsabilitatea față de cetățeni;  
d) conservarea şi protecția mediului înconjurător;  
e) asigurarea calității şi continuității serviciului; 
f) tarifarea echitabilă, corelată cu calitatea şi cantitatea serviciului prestat; 
g)  nediscriminarea şi egalitatea de tratament al utilizatorilor; 
h) transparența, consultarea şi antrenarea în decizii a cetățenilor; 
i) administrarea corectă şi eficientă a bunurilor din proprietatea publică sau privată a unităților 
administrativ-teritoriale şi a banilor publici; 
j) securitatea serviciului;  
k) dezvoltarea durabilă. 
 

ART. 5. Se modifică și se completează Cap. II, art. 5 lit. e), f ), j) și k) din Statutul ADID Timiș, 

după cum urmează : 

Art. 5 Obiectivele Asociației sunt următoarele : 
[a) – d)] ; 
e) să elaboreze și să aprobe documentațiile de atribuire a contractului/contractelor de delegare 
și să stabilească condițiile de participare și criteriile de selecție a operatorilor, cu excepția 
atribuirii directe; 
f) să încheie contractul/contractele de delegare cu operatorii, în numele și pe seama unităților 
administrativ-teritoriale membre implicate, în baza mandatelor primite de la acestea; 
[g) – i)] ; 
j) să coordoneze implementarea unui management integrat al deșeurilor în județul Timiș, 
corelat cu Planul Județean de Gestiune al Deșeurilor; 
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k) să adopte politica tarifară cu privire la activitățile de salubrizare care se desfășoară la nivelul 
SMID.  
 

ART. 6. Alineatul 2 de la art. 5 din Cap. II al Statutului ADID Timiș devine Cap. II, art. 6, se 

restructurează alineatele, se modifică, se completează și, ca urmare, va avea următorul cuprins :  

Art. 6 Realizarea obiectivelor Asociației. 
Pentru realizarea obiectivelor Asociației, prin prezentul Statut asociații mandatează Asociația 
să exercite în numele și pe seama lor următoarele atribuții : 
(1) Atribuții legate de Serviciu, potrivit art. 10 alin. 5 din Legea 51/2006: 
a) elaborarea și aprobarea strategiilor proprii privind dezvoltarea Serviciului, a programelor de 
reabilitare, extindere și monitorizare a SMID existent, precum și a programelor de înființare a 
unor noi sisteme, inclusiv cu consultarea operatorilor; 
b) coordonarea proiectării și execuției lucrărilor tehnico-edilitare, în scopul realizării acestora 
într-o concepție unitară și corelată cu programele de dezvoltare economico-socială a 
localităților, de amenajare a teritoriului, urbanism și mediu; 
c) urmărirea, monitorizarea și raportarea indicatorilor de performanță și aplicarea metodologiei 
de comparare a acestor indicatori, prin raportare la operatorul cu cele mai bune performanțe 
din domeniul serviciului de salubrizare; 
d) elaborarea și aprobarea regulamentului Serviciului, a caietului de sarcini, a contractelor de 
furnizare/prestare a Serviciului și a altor acte normative locale referitoare la serviciul de 
salubrizare pe baza regulamentelor cadru elaborate și aprobate de autoritățile de reglementare 
competente - Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități 
Publice, denumită, în continuare, ”A.N.R.S.C.„; 
e) aprobarea stabilirii, ajustării sau modificării tarifelor pentru activitățile componente ale 
Serviciului organizate pentru atribuirea contractelor de delegare a gestiunii; 
f) aprobarea măsurilor de protecție și conservare a mediului natural și construit; 
g) stabilirea cerințelor și criteriilor de participare și selecție a operatorilor la procedurile publice 
organizate pentru atribuirea contractelor de delegare a gestiunii; 
h) aprobarea stabilirii, ajustării sau, după caz, a modificării tarifelor activităților componente 
ale Serviciului, propuse de operatori, în baza metodologiilor elaborate de autoritățile de 
reglementare, potrivit competențelor acordate acestora prin legea specială; 
i) refuzarea, în condiții justificate, a aprobării stabilirii, ajustării sau modificării tarifelor propuse 
de operator, iar pentru serviciile care funcționează în condiții de monopol, solicitarea avizului 
autorităților de reglementare competente - A.N.R.S.C. - Consiliul Concurenței; 
j) rezilierea unilaterală a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor și organizarea unei noi 
proceduri pentru delegarea gestiunii acestora, dacă constată și dovedesc nerespectarea repetată 
de către operator a obligațiilor contractuale și dacă operatorul nu adoptă programe de măsuri 
care să respecte condițiile contractuale și să asigure atingerea, într-un interval de timp 
prestabilit, a parametrilor de calitate asumați; 
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k) urmărirea, controlarea și supravegherea modului în care se realizează serviciile de 
salubrizare, respectiv modul de respectare și îndeplinire a obligațiilor contractuale asumate de 
operatori, inclusiv în relația cu utilizatorii, calitatea serviciilor furnizate/prestate, indicatorii de 
performanță ai serviciilor furnizate/prestate, modul de administrare, exploatare, conservare și 
menținere în funcțiune, dezvoltare sau modernizare a sistemelor de salubrizare, modul de 
formare, stabilire, modificare și ajustare a tarifelor pentru serviciile de salubrizare. 
Pentru diferitele activități componente în legătură cu serviciul atât în privința stabilirii tarifelor, 
cât și activității de monitorizare a operatorilor se va face în baza mandatelor primite de la 
concedenții serviciilor de salubrizare. 
(2) Atribuții în raporturile cu utilizatorii serviciilor de salubrizare: 
a) asigurarea gestionării și administrării serviciilor de salubrizare pe criterii de competitivitate 
și eficiență economică și managerială, având ca obiectiv atingerea și respectarea indicatorilor 
de performanță al serviciului, stabiliți prin contractele de delegare a gestiunii, respectiv prin 
hotărârea de dare în administrare, în cazul gestiunii directe; 
b) consultarea asociațiilor utilizatorilor în vederea stabilirii politicilor și strategiilor locale și a 
modalităților de organizare și funcționare a activităților ce compun Serviciul; 
c) informarea periodică a utilizatorilor asupra stării serviciilor de salubrizare și asupra 
politicilor de dezvoltare a acestora; 
d) medierea și soluționarea conflictelor dintre utilizatori și operator, la cererea uneia dintre 
părți; 
e) monitorizarea și controlarea modului de respectare a obligațiilor și responsabilităților 
asumate de operatori prin contractele de delegare a gestiunii cu privire la: respectarea 
indicatorilor de performanță și a nivelurilor de calitate a serviciilor de salubrizare, ajustarea 
periodică a tarifelor conform formulelor de ajustare negociate la încheierea contractelor de 
delegare a gestiunii, respectarea Legii concurenței nr. 21/1996, republicată, exploatarea eficientă 
și în condiții de siguranță a sistemelor de salubrizare sau a altor bunuri aparținând 
patrimoniului public și/sau privat al unităților administrativ-teritoriale, afectate serviciilor, 
asigurarea protecției mediului, a domeniului public, asigurarea protecției sănătătii și confortului  
utilizatorilor. 
(3) Atribuții în raporturile cu operatorii Serviciului: 
a) să solicite informații cu privire la nivelul și calitatea serviciului furnizat/prestat și cu privire 
la modul de întreținere, exploatare și administrare a bunurilor din proprietatea publică sau 
privată a unităților administrativ-teritoriale, încredințate pentru realizarea serviciului; 
b) să invite operatorii pentru audieri, în vederea concilierii diferendelor apărute în relația cu 
utilizatorii serviciilor; 
c) să monitorizeze și să exercite controlul cu privire la furnizarea/prestarea serviciilor de 
salubrizare și să ia măsurile necesare în cazul în care operatorii nu asigură indicatorii de 
performanță și continuitatea serviciilor pentru care s-au obligat; 
d) să sancționeze operatorii în cazul în care aceștia nu operează la nivelul indicatorilor de 
performanță și eficiență la care s-au obligat și nu asigură continuitatea serviciilor; 
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e) să respecte angajamentele asumate față de operatori prin hotărârea de dare în administrare 
a serviciului, respectiv prin clauzele contractuale stabilite prin contractul de delegare a gestiunii 
serviciului; 
f) să păstreze în condițiile legii, confidențialitatea datelor și informațiilor economico-financiare 
privind activitatea operatorilor, altele decât cele de interes public; 
g) să asigure un tratament egal pentru toți operatorii, indiferent de forma de proprietate, țara 
de origine, de organizarea acestora și de modul de gestiune adoptat. 
 

ART. 7. Cap. III, art. 6, alin. 2 al Statutului ADID Timiș devine Cap. III, art. 7, alin. 2 și se grupează 
membrii ADID Timiș în funcție de contribuția fiecăruia la constituirea patrimoniului Asociației, 
după cum urmează : 
 
Art. 7 (1) Patrimoniul Asociației este compus din bunurile și resursele proprii, necesare 
acoperirii cheltuielilor de organizare și funcționare și desfășurării activităților proprii, pe de o 
parte, și din dreptul de folosință gratuită asupra unor bunuri din domeniul public sau privat 
al asociaților, acordat sau ce va fi acordat Asociației de către asociați, pe de altă parte. 
(2) Patrimoniul inițial al Asociației de 105.000 lei, a fost constituit din contribuțiile, în numerar, 
a asociaților, după cum urmează : 

❖ Cu suma de 5.000 lei contribuie: Județul Timiș și Municipiul Timișoara 

❖ Cu suma de 2.000 lei contribuie Comuna Topolovațu Mare 

❖ Cu suma de 1.500 lei contribuie: Comuna Cenei și Comuna Checea  

❖ Cu suma de 1.200 lei contribuie: Orașul Făget 

❖ Cu suma de 1.000 lei contribuie:   

Municipiul Lugoj,  Orașul Ciacova, Orașul Deta, Orașul Gătaia, Orașul Jimbolia, Orașul 
Sânnicolau Mare, Comuna Balinț, Comuna Bara, Comuna Beba Veche, Comuna Becicherecu 
Mic, Comuna Belinț, Comuna Bethausen, Comuna Birda, Comuna Bârna, Comuna Bogda, 
Comuna Boldur, Comuna Brestovăț, Comuna Bucovăț, Comuna Cărpiniș, Comuna Cenad, 
Comuna Chevereșu Mare, Comuna Comloșu Mare, Comuna Coșteiu, Comuna Criciova, 
Comuna Curtea, Comuna Darova, Comuna Denta, Comuna Dudeștii Noi, Comuna Dudeștii 
Vechi, Comuna Dumbrava, Comuna Dumbrăvița, Comuna Fibiș, Comuna Fârdea, Comuna 
Găvojdia, Comuna Ghilad, Comuna Ghiroda, Comuna Ghizela, Comuna Giarmata, Comuna 
Giroc, Comuna Giulvăz, Comuna Gottlob, Consiliul local Iecea Mare, Comuna Jamu Mare, 
Comuna Jebel, Comuna Lenauheim, Comuna Liebling, Comuna Livezile, Comuna Lovrin, 
Comuna Margina, Comuna Mașloc, Comuna Mănăștiur, Comuna Moravița, Comuna Moșnița 
Nouă, Comuna Nădrag, Comuna Nițchidorf, Comuna Ohaba Lungă, Comuna Orțișoara, 
Comuna Otelec, Comuna Parța, Comuna Pădureni, Comuna Peciu Nou, Comuna Periam, 
Comuna Pesac, Comuna Pietroasa, Comuna Pișchia, Comuna Remetea Mare, Comuna Sacoșu 
Turcesc, Comuna Saravale, Comuna Satchinez, Comuna Săcălaz, Comuna Secaș, Comuna 
Sânmihaiu Român, Comuna Șag, Comuna Știuca, Comuna Teremia Mare, Comuna Tomești, 
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Comuna Tormac, Comuna Traian Vuia, Comuna Uivar, Comuna Valcani, Comuna Variaș,     
Comuna V.V. Delamarina, Comuna Voiteg. 

❖ Cu suma de 500 lei contribuie: Oraș Buziaș, Oraș Recaș, Comuna Foeni, Comuna 
Racovița, Comuna Sânpetru Mare, Comuna Șandra, Comuna Tomnatic. 

❖ Cu suma de 300 lei contribuie Comuna Giera. 
 
ART. 8. Cap. III, art. 7 devine Cap. III, art. 8, se modifică și se completează art. 8, lit. a) și lit. d) 
din Statutul ADID Timiș și se adaugă lit. e) și f ) la art.  8, ca urmare va avea următorul cuprins : 
 
Art. 8 Sursele de venit ale Asociației sunt următoarele:  
a) contribuțiile asociaților la formarea patrimoniului inițial, cotizațiile asociaților și alte 
contribuții de la bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale membre, inclusiv 
penalități pentru plata cu întârziere a contribuției datorate; 
b) dobânzile rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condițiile legii; 
c) donații, sponsorizări sau legate; 
d) venituri din contractele cu organizațiile care implementează obligațiile privind răspunderea 
extinsă a producătorului – O.I.R.E.P.; 
e) venituri din furnizarea informațiilor reutilizate, precum și sumele percepute pentru 
realizarea copiilor documentelor care conțin informații cu caracter public ; 
f) orice alte surse de venituri prevăzute de lege sau de prezentul statut. 
 
ART. 9. Cap. III, art. 8 devine Cap. III, art. 9 și va avea următorul cuprins : 
 

Art. 9 (1) Cotizația anuală se stabilește în baza hotărârii Adunării Generale a asociaților, iar 
plata cotizației anuale se va face până, cel mai târziu, la data de 15 martie a anului în curs.  
(2) Plata altor sume stabilite cu titlu de contribuții sau cotizații suplimentare va fi făcută până 
la data prevăzută în hotărârile Adunării generale a Asociației/asociaților implicați. 
(3) Orice întârziere la plata sumelor prevăzute în prezentul articol, va obliga asociatul respectiv 
la plata penalităților de întârziere în valoare de 0,5 %  începând cu ziua următoare datei 
scadenței. Aceste sume vor fi facturate de către ADID Timiș, vor constitui venit al Asociației și 
vor fi utilizate pentru funcționarea acesteia. 
(4) Întârzierile la plata sumelor datorate de asociați către ADID Timiș pentru o perioadă care 
depășește 6 luni atrage obligația de a plăti triplul cotizației anuale.  
 
ART. 10. Cap. III, art. 8 devine Cap. III, art. 10. 
 
ART. 11. Cap. III, art. 9 devine Cap. III, art. 11. 
 
ART. 12. La Cap. III se adaugă încă un articol, respectiv art. 12, care va avea următorul cuprins :  
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Art. 12 Asociația are calitatea de persoană impozabilă din punctul de vedere al T.V.A. pentru 
asigurarea serviciilor de salubrizare pentru unitățile administrativ-teritoriale membre, atunci 
când acționează conform art. 271 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. 
 
ART. 13. Cap. IV se completează cu art. 13, care va avea următorul cuprins : 
 
Art. 13 Reprezentarea asociaților. 
(1) Asociații sunt reprezentați, de drept, în Adunarea  Generală a Asociației de către primari, 
respectiv de către președintele consiliului județean.  
(2) Primarii pot delega, prin dispoziție, calitatea lor de reprezentanți ai unităților administrativ-
teritoriale în Adunarea Generală a Asociației viceprimarilor, administratorilor publici, precum 
şi oricăror alte persoane din aparatul de specialitate al primarului sau din cadrul unei instituții 
publice de interes local. Delegarea de atribuții se face numai cu informarea prealabilă a 
persoanei căreia i se deleagă atribuțiile. 
(3) Județul este reprezentat de drept în Adunarea Generală a Asociației de către preşedintele 
consiliului județean. Preşedintele consiliului județean poate delega calitatea sa de reprezentant 
de drept în adunările generale unuia dintre vicepreşedinții consiliului județean, secretarului 
general al județului, administratorului public, precum şi oricăror alte persoane din cadrul 
aparatului de specialitate propriu sau din cadrul unei instituții publice de interes județean. 
Delegarea de atribuții se face numai cu informarea prealabilă a persoanei căreia i se deleagă 
atribuțiile. 
(4) Dispoziția de delegare trebuie să prevadă perioada, atribuțiile delegate şi limitele exercitării 
atribuțiilor delegate, sub sancțiunea nulității. Dispoziția va fi transmisă în copie certificată 
pentru conformitate cu originalul, Asociației și președintelui Asociației, în termen de 3 zile 
lucrătoare de la data emiterii, dar cu cel puțin o zi înainte de data la care delegatul va asigura 
reprezentarea UAT-ului membru în Adunarea Generală a ADID Timiș.  
(5) Dacă un asociat se află într-o situație excepțională, care impune emiterea unei hotărâri a 
organului său deliberativ de numire/revocare/înlocuire a reprezentantului, va transmite actul 
emis, în copie certificată pentru conformitate cu originalul, către Asociație și președintelui 
Asociației, în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la data emiterii.  
 
ART. 14. Cap. IV, art. 10 devine Cap. IV, art. 14 cu următoarea denumire : ”Drepturile asociaților”. 
 
ART. 15. Cap. IV, art. 11 devine Cap. IV, art. 15 cu următoarea denumire : ”Obligațiile asociaților”. 
 
ART. 16. Cap. IV, art. 11 devine Cap. IV, art. 15 cu următoarea denumire : ”Obligațiile asociaților”. 
La art. 15 se introduce lit. A) ”Obligații în legătură cu Statutul Asociației și Contractele de 
delegare”, se modifică și completează lit. b) și d) de la art. 15, lit. A) și se adaugă lit. e) – i) la 
art. 15 lit. A). Se mai introduce la art. 15 și lit. B) ”Obligații speciale în legătură cu finanțarea”  
cuprinzând lit. i – iii. 
           Ca urmare, în urma modificărilor și completărilor mai sus prevăzute, Cap. IV, art. 15 
va avea următorul cuprins : 
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Art. 15 Obligațiile asociaților 
Asociații au următoarele obligații: 
A) Obligații în legătură cu Statutul Asociației și Contractele de delegare: 
[a)]; 
b) să plătească cotizația anuală și cotizațiile/contribuțiile suplimentare stabilite prin hotărârile 
Asociației/asociaților implicați; 
[c)]; 
d) să participe, prin reprezentanții lor, la ședințele Adunării Generale a Asociației și ale 
Consiliului Director, după caz; 
e) să supună aprobării consiliilor locale solicitările adresate de Asociație pentru primirea 
mandatelor, cu stricta respectare a condițiilor și termenelor prevăzute de lege pentru adoptarea 
actelor normative; 
f) să respecte prevederile contractelor de delegare și ale tuturor documentelor care constituie 
Documentația de atribuire; 
g) să sesizeze, de îndată, orice neregulă constatată în raza UAT-ului cu privire la realizarea de 
către operatorul delegat, a obligațiilor asumate prin contractul de delegare; 
h) să transmită, de îndată, către ADID Timiș orice sesizare/reclamație a utilizatorilor aflați în 
raza UAT-ului în legătură cu îndeplinirea obligațiilor asumate de operatorul delegat; 
i) să sprijine activ Asociația în acțiunile de inspecție și monitorizare desfășurate în raza UAT-
ului  și să respecte Procedura de monitorizare al ADID Timiș. 
B) Obligații speciale în legătură cu finanțarea 
i) În baza competențelor exclusive pe care le au în organizarea Serviciului unitățile 
administrativ-teritoriale, asociaților le revine responsabilitatea pentru neîndeplinirea 
angajamentelor asumate în vederea utilizării creditelor bancare, a fondurilor nerambursabile, a 
fondurilor transferate de la bugetul de stat, ca participare la cofinanțarea unor programe de 
investiții realizate cu finanțare externă, precum şi din bugetele unor ordonatori principali de 
credite ai bugetului de stat, necesare finanțării şi realizării investițiilor aferente Serviciului, în 
scopul atingerii țintelor de conformare asumate de România prin Tratatul de aderare la 
Uniunea Europeană şi/sau impuse prin regulamentele şi directivele europene transpuse în 
legislația națională. 
ii) Încălcarea angajamentelor de către unitățile administrativ-teritoriale, asociați ai ADID Timiș, 
va atrage consecința suportării prejudiciului creat, în conformitate cu disp. art. 521 din Legea 
nr. 51/2006. 
iii) În situația în care Asociația este obligată la plata de despăgubiri sau alte sume prin hotărâre 
judecătorească definitivă, asociații implicați vor contribui la constituirea acestor sume prin 
raportare la numărul de utilizatori. 

 
ART. 17. Cap. IV, art. 12 devine Cap. IV, art. 16 cu următoarea denumire : ”Încetarea calității de 
asociat al ADID Timiș” , se adaugă teza a doua la alin. 4 al art. 16 și se adaugă alineatul 6 la 
art. 16 din Cap. IV, după cum urmează : 
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(4) În cazul în care un asociat nu aprobă contractul de delegare ce urmează să fie încheiat cu 
operatorul desemnat sau se retrage unilateral din acest contract, indiferent că retragerea are 
loc înainte sau după intrarea în vigoare a respectivului contract de delegare, acesta va fi exclus 
din Asociație. Președintele Asociației va convoca Adunarea Generală în cel mult 30 de zile de 
la data la care s-a luat cunoștință despre respectiva situație. Adunarea Generală va hotărî 
excluderea din Asociație, va analiza consecințele excluderii și modificările ce se impun la 
contractele de delegare, în special cu privire la investiții, în conformitate cu prevederile 
contractelor de delegare respective, și va hotărî modificarea corespunzătoare a prezentului 
statut și a actului constitutiv al Asociației. Este asimilat refuzului de a delega gestiunea 
Serviciului și neadoptarea, în două ședințe consecutive ale autorității deliberative a respectivului 
asociat, a hotărârii de aprobare a delegării gestiunii Serviciului către operatorul prevăzut la 
Art. 21 alin (2) lit. g) din alte motive decât un vot negativ. Neaprobarea contractului de delegare 
include și situația în care asociatul nu acordă mandat ADID-ului pentru demararea procedurii 
de achiziție și/sau refuză încheierea contractului de delegare. 
(6) Asociații, membri ai Asociației,  care au delegat împreună gestiunea Serviciului/activității 
de salubrizare către acelaşi operator/operator regional se pot retrage din asociație înainte de 
data expirării contractelor de delegare a gestiunii serviciilor numai cu acordul majorității 
celorlalte unități administrativ-teritoriale membre, exprimat prin hotărâri ale autorităților 
deliberative ale acestora, precum şi cu acordul scris al entităților finanțatoare, în situația în 
care beneficiază de proiecte de investiții cofinanțate din fonduri europene, şi numai după plata 
despăgubirilor prevăzute în contractele de delegare a gestiunii serviciilor sau, după caz, în 
prezentul Statut, conform art. 10 alin. 11 din Legea nr. 51/2006.  
 
ART. 18. Cap. IV, art. 13 devine Cap. IV, art. 17 cu următoarea denumire : ”Dobândirea calității de 
membru al Asociației după înființare” . 
 

ART. 19. La Cap. V, se numerotează cu paragraful I subtitlul Adunarea Generală a Asociației, iar 
Cap. V, art. 14 devine Cap. V, art. 18 cu următoarea denumire : ”Componența Adunării Generale 
a Asociației”. Se completează art. 18 alin. 2, se modifică art. 18 alin. 3 și se adaugă alineatul 4 
la art. 18, Cap. V.  
            Ca urmare, în urma modificărilor și completărilor mai sus prevăzute, Cap. V, art. 18, 
alin. 2 – alin. 4, va avea următorul cuprins : 
(2) Fiecare asociat va depune toate diligențele pentru a-și asigura reprezentarea permanentă 
în cadrul Adunării Generale a Asociației, în conformitate cu art. 13 din prezentul Statut. 
(3) Adunarea Generală adoptă hotărâri în conformitate cu Statutul asociației. Hotărârile 
Adunării Generale sunt asimilate actelor administrative şi intră sub incidența prevederilor legii 
contenciosului administrativ.  
(4) Adunarea generală poate avea loc și prin mijloace electronice de comunicare directă la 
distanță, iar hotărârile adunării generale pot fi semnate de asociați inclusiv cu semnătură 
electronică extinsă. 
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ART. 20. Cap. V, art. 15 devine Cap. V, art. 19 cu următoarea denumire : ”Președintele Asociației” 
și se adaugă alin. 2 la art. 19, Cap. V, care va avea următorul cuprins : 
 

(2) Atribuțiile Președintelui: 
a)      convoacă și conduce ședințele Adunării Generale a Asociației; 
b)     convoacă și conduce ședințele Consiliului Director; 
c)      reprezintă Asociația în raporturile cu terții, cu excepția situațiilor în care, prin actele 
constitutive, acte administrative sau prin prevederi legislative se prevede expres altfel; 
d)     semnează actele adoptate și documentele emise de organele de conducere ale Asociației, 
cu excepția situațiilor în care nu-și poate exercita atribuțiile prevăzute în prezentul Statut; 
e)     aprobă Regulamentul Intern al Asociației, precum și orice alte proceduri interne de lucru; 
f)       urmărește și asigură aducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale a Asociației 
și a deciziilor Consiliului Director; 
g)      propune Adunării Generale a Asociației numirea și, dupa caz, revocarea Cenzorilor; 
h)     îndeplinește și alte sarcini încredințate de către Adunarea Generală a Asociației, de către 
Consiliul Director sau care rezultă din Statut. 
 
ART. 21. Cap. V, art. 16 devine Cap. V, art. 20 cu următoarea denumire :”Atribuțiile Adunării 
Generale a Asociaților ADID Timiș.” , se completează alin. 2 de la art. 20, se modifică lit. b)- 
c), e), g) – n) de la alin. 2 al art. 20, Cap. V, lit. o) devine lit. n) la alin. 2 al art. 20, Cap. V, se 
modifică alin. 3 de la art. 20, se modifică lit. a) – g) de la alin. 3 al art. 20, Cap. V, se adaugă 
lit. i) la alin. 3 al art. 20, Cap. V și se adaugă alineatul 4 la art. 20, Cap. V, după cum urmează: 
 

(2) Atribuțiile  Adunării Generale a Asociației cu privire la activitatea proprie, care îi revin 
conform Art. 21 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 : 
[a)] ; 
b) aprobarea situațiilor financiare ale Asociației pentru exercițiul financiar încheiat și a 
proiectului de venituri și cheltuieli al Asociației pentru următorul exercițiu financiar; 
c) alegerea si revocarea membrilor Consiliului Director; 
[d)] ; 
e) modificarea Actului constitutiv și a Statutului Asociației; 
[f)] ; 
g) aprobarea contractelor ce vor fi încheiate de Asociație în nume propriu, a căror valoare 
depășește echivalentul în lei al sumei de 20.000 euro; 
h) aprobarea/încheierea contractului de delegare ce va fi semnat, pe de o parte, de Asociație, 
în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale membre care vor avea împreună 
calitatea de Autoritate delegatară și, pe de altă parte, de Operator, cu luarea în considerare a 
contractului de delegare încheiat cu operatorul privat selectat prin licitație ce va exploata 
depozitul ecologic  construit prin proiectul ”Sistem integrat de management al deșeurilor în 
județul Timiș, depozit de deșeuri nepericuloase Ghizela-Șanovița”, ce va fi semnat între 
Consiliul Județean Timiș, prin Consiliul Județean Timiș, și operator; 
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i) acordarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului Director pentru perioada încheiată, 
pe baza raportului de activitate prezentat Adunării Generale de Consiliul Director; 
j) dizolvarea și lichidarea Asociației, precum și stabilirea destinației bunurilor rămase după 
lichidare; 
k) aprobarea primirii de noi membri în Asociație, a retragerii și a excluderii unor membri din 
Asociație; 
l) aprobarea politicii tarifare a Serviciului; 
m) aprobarea cotizației anuale; 
n) orice alte atribuții prevăzute de lege sau statut. 
(3) Atribuțiile speciale ale  adunării generale a Asociației cu privire la exercitarea mandatului 
acordat de asociați, conform art. 6 sunt : 
a) aprobarea strategiilor proprii privind dezvoltarea serviciilor, a programelor de reabilitare, 
extindere și modernizare a serviciului de salubrizare existent, precum și a programelor de 
înființare a unor noi sisteme, inclusiv cu consultarea operatorilor ;  
b) aprobarea regulamentelor serviciilor, a caietelor de sarcini, a contractelor de 
furnizare/prestare a serviciilor și a altor acte normative locale referitoare la serviciul de 
salubrizare, pe baza regulamentelor-cadru, a caietelor de sarcini-cadru și a contractelor-cadru 
de furnizare/prestare ori a altor reglementari-cadru elaborate și aprobate de autoritățile de 
reglementare competente;  
c) aprobarea modificării contractelor de delegare a gestiunii;  
d) aprobarea cerințelor și criteriilor de participare și selecție a operatorilor la procedurile 
publice organizate pentru atribuirea contractelor de delegare a gestiunii; 
e) aprobarea documentației de atribuire elaborată în cadrul asociației,  supusa avizării 
autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale membre ;  
f) stabilirea, ajustarea sau, după caz, modificarea tarifelor serviciilor de salubrizare propuse de 
operatori, în baza metodologiilor elaborate de autoritățile de reglementare potrivit 
competențelor acordate acestora prin legea specială;  
g) să refuze, în condiții justificate, aprobarea tarifelor propuse de operator ; 
[h)] ; 
i) aprobarea rezilierii unilaterale a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor, precum și 
aprobarea unei noi proceduri pentru delegarea gestiunii acestora, dacă se constată și se 
dovedește nerespectarea repetată de către operatori a obligațiilor contractuale și dacă operatorii 
nu adoptă programe de măsuri care să respecte condițiile contractuale și să asigure atingerea, 
într-un interval de timp prestabilit, a parametrilor de calitate asumați. 
(4) În situația în care autoritățile deliberative ale U.A.T. nu se pronunță asupra hotărârilor 
privind acordarea mandatelor speciale, în termen de 30 zile, în conformitate cu art. 10 alin.5 
ind.1 din Legea 51/2006, de la primirea solicitării, se prezumă că U.A.T.-urile au acceptat tacit 
delegarea atribuțiilor lor.  
 
ART. 22. Cap. V, art. 17 devine Cap. V, art. 21, se modifică alin. 1 al art. 21, se modifică lit. a) și 
lit. b) de la art. 21 alin. 1, se modifică și se completează art. 21 alin. 2 lit. e) – f) și lit. h) – i), 
ca urmare va avea următorul cuprins : 
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Art. 21 (1) În temeiul  art. 20 alin. 3,  Adunarea Generală a Asociației hotărăște asupra aspectelor 
legate de obiectivele Asociației, având în vedere interesul comun al asociaților, în special: 
a) strategia de dezvoltare a Serviciului; 
b) politica tarifară aplicabilă la nivelul activităților de salubrizare care se desfășoară la nivelul 
Serviciului; 
[c)]. 
(2) În legătură cu acestea, asociații convin :  
[a)]; 
[b)]; 
[c)]; 
[d)]; 
e) gestiunea Serviciului, respectiv a activităților componente ale Serviciului, după caz, precum 
și concesiunea (infrastructurii) serviciului de salubrizare aferente Serviciului sau activităților 
componente ale Serviciului vor fi încredințate unuia sau mai multor operatori în baza unui 
contract sau a mai multor contracte de delegare; 
f) contractul/contractele de delegare a gestiunii activităților componente ale Serviciului vor fi 
atribuite conform prevederilor legale în vigoare și vor fi încheiate cu operatorul desemnat 
câștigător în urma efectuării procedurii de achiziție publică de către Asociație, conform 
Documentului de poziție al ADID Timiș;  
[g)];  
h) Asociația va monitoriza îndeplinirea de către operatorii delegați pentru activitățile de 
salubrizare din SIMD a obligațiilor care le revin în temeiul contractelor de delegare încheiate 
pentru oricare dintre facilitati, conform prevederilor prezentului statut și ale mandatului 
acordat. 
i) Asociația va exercita în numele și pe seama asociaților, drepturile și obligațiile pe care aceștia 
le au în calitate de delegatar, conform prevederilor prezentului statut și ale mandatului acordat. 
 
ART. 23. Cap. V, art. 18 devine Cap. V, art. 22. 
 
ART. 24. Cap. V, art. 19 devine Cap. V, art. 23 și se adaugă alin. 8 la art. 23, după cum urmează: 
(8) Ședințele Adunării Generale a Asociației se vor putea organiza și desfășura și prin 
exercitarea votului prin corespondență sau a votului electronic. 
 
ART. 25. Cap. V, art. 20 devine Cap. V, art. 24, se modifică și se completează art. 24, alin. 3, alin. 
4 și alin. 5, iar alin. 7 al art. 24 se elimină, după cum urmează :  
 
(3) Pentru a fi valabile, hotărârile Adunării Generale a Asociației adoptate în exercitarea 
atribuțiilor prevăzute la art. 20 alin. (2) lit. a) - i) și lit. k) - n), precum și atribuțiile prevăzute 
la art. 20 alin. (3) lit. a) – c) și e) – g) se iau în prezența a două treimi din numărul 
asociaților/asociaților implicați şi cu majoritatea voturilor asociaților/asociaților implicați 
prezenți. Dacă la prima convocare cvorumul nu este îndeplinit, Adunarea Generală a Asociației 
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se convoacă pentru o  dată ulterioară, care nu poate fi mai târziu de 15 zile calendaristice de 
la data stabilită pentru prima convocare, iar la a doua convocare Adunarea Generală a Asociației 
este valabil întrunită indiferent de numărul de membri prezenți, iar hotărârile se iau cu 
majoritatea voturilor asociaților/asociaților implicați prezenți.  

(4) Pentru a fi valabile, hotărârile Adunării Generale a Asociației adoptate în exercitarea 
atribuțiilor prevăzute la art. 20 alin. (3) lit. d), lit. h) și lit. i), care prevăd atribuții pentru a 
căror exercitare nu este necesar un mandat special prealabil, conform art. 10 alin. (5) din Legea 
nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se iau în prezența tuturor 
asociaților/asociaților implicați şi cu votul favorabil fie a cel puțin jumătate din numărul 
asociaților/asociaților implicați care însumează cel puțin două treimi din numărul total al 
populației tuturor asociaților/asociaților implicați, fie a cel puțin două treimi din numărul 
asociaților/asociaților implicați care însumează cel puțin jumătate din numărul total al 
populației tuturor asociaților/asociaților implicați. Dacă la prima convocare cvorumul nu este 
îndeplinit, Adunarea Generală a Asociației se convoacă pentru o dată ulterioară, care nu poate 
fi mai târziu de 15 zile calendaristice de la data stabilită pentru prima convocare, iar la a doua 
convocare, Adunarea Generală a Asociației este valabil întrunită indiferent de numărul de 
asociați implicați prezenți, iar hotărârile se vor lua cu majoritatea asociaților/asociaților 
implicați prezenți. 
(5) Pentru a fi valabile, hotărârile adunării generale a Asociației adoptate în exercitarea 
atribuțiilor prevăzute la art. 20 alin. (2) lit. j) se iau în prezența şi cu votul favorabil al tuturor 
asociaților, cvorum şi majoritate obligatorii la oricare convocare. 
 
ART. 26. Cap. V, art. 21 devine Cap. V, art. 25, se modifică și se completează art. 25, alin. 1, se 
modifică alin. 3 de la art. 25, iar alin. 4 al art. 25 se elimină, după cum urmează :  
 

Art. 25. - (1) Hotărârile Adunării Generale a Asociației luate în exercitarea atribuțiilor prevăzute 
la art. 20 alin. (2) lit. j), k) şi art. 20 alin. (3) lit. a) - c) și lit. e) - g),  care prevăd atribuții 
pentru a căror exercitare este necesar un mandat special prealabil, conform art. 10 alin. (5) din 
Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, nu pot fi votate de 
reprezentanții asociaților în Adunarea Generală a Asociației decât în baza unui mandat special, 
acordat expres, în prealabil, prin hotărâre a autorității deliberative a asociatului al cărui 
reprezentant este.  
(3) Asociatul care se consideră vătămat într-un drept al său ori într-un interes legitim printr-
o hotărâre a adunării generale a Asociației dintre cele luate în exercitarea atribuțiilor prevăzute 
la art. 20 alin. (3) din prezentul statut poate iniția acțiune în justiție în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare.  
 
ART. 27. La Cap. V, se numerotează cu paragraful II subtitlul Consiliul Director, iar Cap. V, art. 

22 devine Cap. V, art. 26 cu următoarea denumire : ”Componența Consiliului Director”.  
 

ART. 28. Cap. V, art. 23 devine Cap. V, art. 27 cu următoarea denumire : ” Atribuțiile Consiliului 
Director”, se modifică și se completează art. 27, alin. 2, lit. b) – d), se modifică lit. f ) și se adaugă 
lit. g) la alin. 2 al art. 27.  Se modifică alin. 3 de la art. 27 și se mai modifică la alin. 3 al art. 27, lit. 
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a) – h), lit. i) – k) se elimină, lit. l) devine lit. g), se modifică și i se adaugă încă un punct, iar lit. 
m) devine lit. h) și se modifică, astfel că, art. 27 alin. 2 și alin. 3 va avea următorul cuprins :  
 
(2) Consiliul Director exercită următoarele atribuții privind activitatea proprie a Asociației: 
[a)] ; 
b) propune cuantumul cotizației pentru anul următor, care se va include în proiectul de buget 
al Asociației, supus spre aprobare adunării generale. La calculul cuantumului propus al 
cotizației anuale, Consiliul Director va lua în considerare sumele necesare pentru acoperirea 
cheltuielilor de investiții și de funcționare a aparatului tehnic al Asociației ; 
c) aprobă actele juridice ce vor fi încheiate de Asociație în nume propriu, cu excepția 
contractelor a căror valoare depășește echivalentul în lei al sumei de 20.000 euro; 
d) aprobă solicitarea directorului executiv de organizare a concursului pentru ocuparea 
posturilor vacante din organigramă și angajează personalul aparatului tehnic, cu respectarea 
politicii de personal aprobate de Adunarea Generală a Asociației și ținând cont de bugetul 
aprobat de aceasta. Propune spre aprobarea adunarii generale modificarea organigramei;  
[e)] ; 
f)  decide stabilirea/modificarea sediului social al Asociației; 
g) orice alte atribuții prevăzute în statut sau stabilite de Adunarea Generală. 
(3) Consiliul Director are următoarele atribuții cu privire la exercitarea mandatului acordat de 
asociați conform art. 6 : 
a) elaborează strategiile proprii privind dezvoltarea Serviciului ; 
b) elaborează regulamentul de organizare și funcționare a Serviciului, caietul de sarcini al 
Serviciului, a contractelor de furnizare/prestare a serviciului și a altor acte normative locale 
referitoare la serviciul de salubrizare, pe baza regulamentelor-cadru, a caietelor de sarcini-cadru 
și a contractelor-cadru de furnizare/prestare ori a altor reglementări-cadru elaborate și 
aprobate de autoritățile de reglementare competente; 
c) elaborează cerințele și criteriile de participare și selecție a operatorilor la procedurile publice 
organizate pentru atribuirea contractelor de delegare a gestiunii; 
d) avizează referatul aparatului de specialitate emis în urma verificării documentației tehnice 
înaintate de operatori pentru fundamentarea solicitărilor de stabilire, ajustare sau modificare a 
tarifelor, în baza metodologiilor elaborate de autoritățile de reglementare; 
e) propune rezilierea unilaterală a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor și organizarea 
unei noi proceduri pentru delegarea acestora, dacă constată și dovedesc nerespectarea repetată 
de către operatori a obligațiilor contractuale și dacă operatorii nu adoptă programe de măsuri 
care să respecte condițiile contractuale și să asigure atingerea, într-un interval de timp 
prestabilit, a parametrilor de calitate asumați; 
f) urmărește, controlează și supraveghează modul în care se realizează Serviciul, respectiv : 
modul de respectare și de îndeplinire a obligațiilor contractuale asumate de operatori, inclusiv 
în relația cu utilizatorii, calitatea serviciului furnizat/prestat, indicatorii de performanță ai 
serviciului furnizat/prestat, modul de administrare, exploatare, conservare și menținere în 
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funcțiune, dezvoltare sau modernizare a sistemului de salubrizare, modul de formare, stabilire, 
modificare și ajustare a tarifelor pentru serviciul de salubrizare; 
g) în raporturile cu utilizatorii Serviciului : 
[…] 

• mediază și soluționează conflictele dintre utilizatori și operatori, la cererea uneia dintre 
părți; 

[…] 
 
h) în raporturile cu operatorii implicați în realizarea Serviciului :  
[…] 
 
ART. 29. Cap. V, art. 24 devine Cap. V, art. 28 cu următoarea denumire : ”Aparatul tehnic al 
Asociației”, se modifică și se completează art. 28 alin. 1 și alin. 2 și se adaugă alin. 3 și alin. 4 la 
art. 28, ca urmare va avea următorul cuprins : 
 

Art. 28  Aparatul tehnic al Asociației 
(1) Pentru realizarea scopului și obiectivelor sale, Asociația va constitui un aparat tehnic 
propriu, constituit din personal angajat în baza unui contract individual de muncă, în 
conformitate cu organigrama aprobată de Adunarea Generală a Asociației. Aparatul tehnic va 
fi condus de un director executiv, angajat prin concurs. 
(2) Ocuparea posturilor vacante se face prin concurs. Stabilirea condițiilor de participare la 
concursul pentru ocuparea posturilor vacante și organizarea concursului se va realiza sub 
conducerea directorului executiv. Pentru postul vacant de director executiv, concursul va fi 
organizat sub conducerea Președintelui Asociației. 
(3) Personalul Aparatului tehnic îndeplinește atribuțiile cuprinse în fișa postului, respectând 
prevederile Statutului Asociației, Regulamentului Intern și ale legislației aplicabile. 
(4) Din aparatul tehnic va face parte un număr suficient de angajați pentru desfășurarea în 
condiții optime a activităților ADID Timiș. Directorul executiv va propune Consiliului Director 
necesarul de personal pentru o bună desfășurare a activității ADID Timiș. 
 
ART. 30. Cap. V, art. 25 devine Cap. V, art. 29 cu următoarea denumire : ”Aparatul tehnic are în 
atribuțiile sale:”, se modifică și se completează art. 29 cu lit. a) – f ) și se elimină alin. 1, alin. 2 și 

alin. 3 din art. 29, ca urmare va avea următorul cuprins : 

 
Art. 29  Aparatul tehnic are în atribuțiile sale: 

a) Îndeplinirea sarcinilor specifice legate de monitorizarea activităților de salubrizare care 
intra în componența Serviciului de salubrizare din jud. Timiș (Serviciul SIMD), 

b)  verificarea tarifelor propuse de operatorii activității de salubrizare, conform 
mandatelor exprese acordate de asociați, 

c) Asigurarea legăturii cu asociații ADID Timiș, operatorii, utilizatorii/asociații de 
utilizatori, OIREP-uri 
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d)  Îndeplinirea sarcinilor încredințate, în mod expres, de către Adunarea Generală a 
Asociației și Consiliul Director; 

e) Redactarea și arhivarea tuturor documentelor Asociației; 
f) Orice activități care țin de funcționarea Asociației. care sunt indispensabile pentru 

îndeplinirea obiectivelor Ascoiatiei, chiar dacă nu sunt menționate expres. 
 
ART. 31. Cap. V, art. 26 devine Cap. V, art. 30 cu următoarea denumire : ”Directorul executiv are 
ca atribuții principale:”, se modifică și se completează art. 30 cu lit. a) – i) și se elimină alin. 1, 

alin. 2, alin. 3 și alin. 4 din art. 30, ca urmare va avea următorul cuprins : 

Art. 30  Directorul executiv are ca atribuții principale:  

a) Conduce activitatea curentă a Asociației și coordonează aparatul tehnic constituit în baza 
Organigramei aprobate de către Adunarea Generală a Asociației, în conformitate cu 
prevederile Statutului,  ale Regulamentului Intern al Asociației și cu prevederile aplicabile; 

b) Aprobă și semnează documentele financiar-contabile legate de activitatea curentă a 
Asociației; 

c) Propune angajarea personalului Asociației, cu respectarea legislației muncii în vigoare și a 
Organigramei, în limitele bugetului de venituri și cheltuieli aprobat anual de Adunarea 
Generală a Asociației și conform cerințelor Regulamentului de Organizare și Funcționare al 
Asociației și a Regulamentului Intern al Asociației. Propune Consiliului Director modificarea 
organigramei conform necesităților; 

d) Propune sancționarea și, după caz, concedierea personalului Asociației, cu respectarea 
legislației muncii în vigoare, a Regulamentului de Organizare și Funcționare al Asociației și 
a Regulamentului Intern al Asociației; 

e) Evaluează și întocmește anual Rapoartele de evaluare a îndeplinirii obiectivelor de 
performanță pentru fiecare salariat, cu respectarea cerințelor și procedurilor prevăzute în 
legislația muncii în vigoare și în Regulamentul Intern al Asociației, și le prezintă Consiliului 
Director spre aprobare; 

f) Semnează actele emise de Asociație, în activitatea curentă, conform competențelor 
prevăzute în Statutul Asociației, date de Adunarea Generală a Asociației sau reglementate 
prin Regulamentul de Organizare si Funcționare al Asociației și Regulamentul Intern al 
Asociației; 

g) Stabilește sarcinile personalului angajat în fișa postului; 
h) Informează Consiliul Director cu privire la realizarea obiectivelor Asociației; 
i) Îndeplinește și alte atribuții desemnate de către Consiliul Director, Adunarea Generală a 

Asociației sau prevăzute în legislația aplicabilă Asociației, în Regulamentul Intern al 
Asociației și în Procedurile Operaționale de lucru ale Asociației. 
 

ART. 32. Cap. V se completează cu art. 31 care va avea următoarea denumire : ”Ședințele 
Consiliului Director” și va avea următorul cuprins : 
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Art. 31 Ședințele Consiliului Director 
(1) Consiliul Director se întrunește în ședințe, cel puțin o dată pe lună sau ori de câte ori este 
nevoie, la convocarea președintelui Asociației. 
(2) Deciziile Consiliului Director se iau în prezența și cu votul a cel puțin 3 membrii ai 
Consiliului Director. 
(3) Consiliul Director va alege dintre participanții la ședință un secretar care va redacta 
procesul-verbal al ședinței. Procesele-verbale se semnează de toți membrii consiliului director 
prezenți. Deciziile Consiliului Director se consemnează în registrul de procese-verbale, care se 
păstrează la sediul Asociației. 
(4) La ședințele Consiliului Director pot participa unul sau mai mulți cenzori, ca invitați, fără 
drept de vot. 
(5) Consiliul Director poate invita la ședințe persoane din cadrul aparatului tehnic al ADID 
Timiș sau alte persoane, în cazul în care prezența la ședință a persoanelor respective este 
necesară pentru susținerea sau lămurirea unor subiecte de pe ordinea de zi.  
(6) Consiliul Director își poate elabora un regulament intern de funcționare.  
(7) Ședințele consiliului director pot avea loc și prin mijloace electronice de comunicare directă 
la distanță, iar deciziile consiliului director pot fi semnate de membri inclusiv cu semnătură 
electronică extinsă. 
 
ART. 33. Cap. V se completează cu art. 32 care va avea următoarea denumire :”Controlul 
financiar al Asociației. Comisia de Cenzori” și va avea următorul cuprins : 
 
Art. 32 Controlul financiar al Asociației. Comisia de Cenzori. 
(1) Controlul financiar intern al Asociației este asigurat de o Comisie de Cenzori formată din 
3 membri numiți de Adunarea Generală pentru o perioadă de 3 (trei) ani, cu posibilitatea 
prelungirii.  
(2) Membrii Consiliului Director nu pot fi cenzori. Cel puțin unul dintre cenzori trebuie să fie 
contabil autorizat sau expert contabil, în condițiile legii. 
(3) Comisia de Cenzori își poate elabora un regulament intern de funcționare. 
(4) Comisia de Cenzori are atribuțiile prevăzute la art. 27^2 din Ordonanța Guvernului nr. 
26/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, respectiv: 
a) verifică, cel puțin o dată pe an, modul în care este administrat patrimoniul Asociației; 
b) întocmește rapoarte și le prezintă Adunării Generale; 
c) poate participa la ședințele Consiliului Director, fără drept de vot; 
d) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în statut sau stabilite de Adunarea Generală. 
 
ART. 34. Cap. VI, art. 27 devine Cap. VI, art. 33 cu următoarea denumire : ”Dizolvarea Asociației”. 
 
ART. 35. Cap. VI, art. 28 devine Cap. VI, art. 34 cu următoarea denumire : ”Dizolvarea de drept”. 
 
ART. 36. Cap. VI, art. 29 devine Cap. VI, art. 35 cu următoarea denumire : ”Dizolvarea prin 
hotărârea instanței judecătorești”. 
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ART. 37. Cap. VI, art. 30 devine Cap. VI, art. 36 cu următoarea denumire : ”Lichidarea Asociației”. 
 

ART. 38. Cap. VI, art. 31 devine Cap. VI, art. 37 cu următoarea denumire : ”Radierea Asociației 
din Registrul Asociațiilor și Fundațiilor”. 
 
ART. 39. Cap. VII, art. 32 devine Cap. VII, art. 38 și se modifică și se completează alin. 1 de la art. 

38, după cum urmează : 

Art. 38 (1) Prezentul statut reprezintă forma consolidată a Statutului și poate fi modificat doar 
prin acte adiționale, încheiate în baza hotărârilor Adunării Generale, statutar organizate sau a 
hotărârilor Consiliului Director.  
 
ART. 40. Se adaugă încă un alineat înainte de ultimul alineat de la Cap. VII, ca urmare ultimele 

două alineate de la Cap. VII vor avea următorul cuprins :  

 

       Prezentul statut reprezintă forma consolidată și încorporează toate modificările și 
completările suferite de acesta de la înființare până în prezent.  
       Prezentul statut a fost semnat în 5 (cinci) exemplare originale, astăzi ..................... . 
 

B. ACTUL CONSTITUTIV AL ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ 

DEȘEURI TIMIȘ se modifică și se completează, după cum urmează : 

 

ART. 41. Preambulul Actului constitutiv al ADID Timiș, cuprinzând asociații ADID Timiș, va 

avea următorul cuprins : 

 

Asociații :  

1. Județul Timis, cu sediul în Timişoara, bv. Revoluției din 1989 nr. 17/A, et. 2, cam. 208, jud. 

Timiş, reprezentat de dl. Moș Cristian-Alin, în calitate de vicepreşedinte al Consiliului Județean 

Timiş; 

2. Municipiul Timişoara, cu sediul în Timişoara, bv. C.D. Loga nr. 1, judetul Timiş, reprezentat 

de drept de dl.Fritz Dominic Samuel, în calitate de primar al Municipiului Timișoara; 

3. Municipiul Lugoj, cu sediul în Lugoj, P-ța Victoriei nr. 4, județul Timiş, reprezentat de drept 

de dl. Buciu Alexandru-Claudiu, în calitate de primar al Municipiului Lugoj; 

4. Oraşul Buziaş, cu sediul în Buziaş, str. Principală nr. 16, județul Timiş, reprezentat de drept 

de dl. Munteanu Sorin, în calitate de primar al Orașului Buziaș; 

5. Oraşul Ciacova, cu sediul în Ciacova, P-ța Cetății nr. 8, județul Timiş, reprezentat de drept 

de dl.Filip Petru, în calitate de primar al Orașului Ciacova; 
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6. Oraşul Deta, cu sediul în Deta, str. Victoriei nr. 32, județul Timiş, reprezentat de de drept de 

dl.Roman Petru, în calitate de primar al Orașului Deta; 

7. Oraşul Făget, cu sediul în Făget, Calea Lugojului nr. 25, județul Timiş, reprezentat de drept 

dl.Avram Marcel, în calitate de primar al Orașului Făget; 

8. Oraşul Gătaia, cu sediul în Gătaia, str. Carpați nr. 106, județul Timiş, reprezentat de drept de 

dl.Cozarov Raul, în calitate de primar al Orașului Gătaia; 

9. Oraşul Jimbolia, cu sediul în Jimbolia, str. Tudor Vladimirescu nr. 81, județul Timiş, 

reprezentat de drept de dl. Postelnicu Darius Adrian, în calitate de primar al Orașului Jimbolia; 

10. Oraşul Recaş, cu sediul în Recaş, nr. 134, județul Timiş, reprezentat de drept de dl. Pavel 

Teodor, în calitate de primar al Orașului Recaș; 

11. Oraşul Sânnicolau Mare, cu sediul în Sânnicolau Mare, str. Republicii nr. 15, județul Timiş, 

reprezentat de drept de dl. Groza Dănuț, în calitate de primar al Orașului Sânnicolau Mare; 

12. Comuna Balinț, cu sediul în Balinț, nr. 135, județul Timiş, reprezentată de drept de dl. 

Craşovan Dănuț, în calitate de primar al Comunei Balinț ; 

13. Comuna Banloc, cu sediul în Banloc, nr. 405, județul Timiş, reprezentată de drept de 

dl.Trifonescu Lucian, în calitate de primar al Comunei Banloc; 

14. Comuna Bara, cu sediul în Bara, nr. 44, județul Timiş, reprezentată de drept de dl. Ursu 

Daniel-Casian, în calitate de primar al Comunei Bara; 

15. Comuna Beba Veche, cu sediul în Beba Veche, nr. 292, județul Timiș, reprezentată de drept de 

dl. Bohăncanu Ioan, în calitate de primar al Comunei Beba Veche; 

16. Comuna Becicherecu Mic, cu sediul în Becicherecu Mic, nr. 649, județul Timiş, reprezentată 

de drept de dl. Rusu Raimond Ovidiu, în calitate de primar al Comunei Becicherecu Mic; 

17. Comuna Belinț, cu sediul în Belinț, nr. 147, județul Timiş, reprezentată drept de dl. Tîrziu 

Laurențiu Ionel, în calitate de primar al Comunei Belinț; 

18. Comuna Bethausen, cu sediul în Bethausen, nr. 66, județul Timiş, reprezentată de drept de dl. 

Lihoni Ioan, în calitate de primar al Comunei Bethausen ; 

19. Comuna Biled, cu sediul în Biled, nr. 359, județul Timiş, reprezentată de drept de dl. Oprișan 

Ovidiu Ioan, în calitate de primar al Comunei Biled; 

       20. Comuna Birda, cu sediul în Birda, nr. 110, județul Timiș, reprezentată de drept de dl. Stoian 

Gheorghe-Marius, în calitate de primar al Comunei Birda; 

21. Comuna Bârna, cu sediul în Bârna, nr. 76/a, județul Timiş, reprezentată de drept de dl. Pecora 

Dumitru, în calitate de primar al Comunei Bârna; 
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22. Comuna Bogda, cu sediul în Bogda, nr. 9, județul Timiş, reprezentată de drept de dl. Iovănuț 

Iasmin Ciprian, în calitate de primar al Comunei Bogda; 

23. Comuna Boldur, cu sediul în Boldur, nr. 176, județul Timiş, reprezentată de drept de dl. Stoi 

Constantin-Cristian, în calitate de primar al Comunei Boldur; 

24. Comuna Brestovăț, cu sediul în Brestovăț, nr. 20, județul Timiş, reprezentată drept de dl. 

Dobra Eugen, în calitate de primar al Comunei Brestovăț; 

25. Comuna Bucovăț, cu sediul în Bucovăț, nr. 178, județul Timiş, reprezentată de drept de dl. Pop 

Gheorghe, în calitate de primar al comunei Bucovăț; 

26. Comuna Cărpiniş, cu sediul în Cărpiniş, str. a III-a nr. 42, județul Timiş, reprezentată de drept 

de dl. Popa Dumitru Marcel, în calitate de primar al Comunei Cărpiniș; 

27. Comuna Cenad, cu sediul în Cenad, nr. 652, județul Timiş, reprezentată de drept de dl. Tița 

Andrei Codruț, în calitate de primar al Comunei Cenad; 

28. Comuna Cenei, cu sediul în Cenei, nr. 133, județul Timiş, reprezentată de drept de dl. Tanasin 

Sirgean, în calitate de primar al Comunei Cenei ; 

29. Comuna Checea, cu sediul in Checea, nr. 184, județul Timiş, reprezentată de drept de dl. Florea 

Daniel Florin, în calitate de primar al Comunei Checea; 

30. Comuna Chevereşu Mare, cu sediul în Chevereşu Mare, nr. 277, județul Timiş, reprezentată 

de drept de dl. Muia Marcel, în calitate de primar al Comunei Chevereşu Mare ; 

31. Comuna Comloşu Mare, cu sediul în Comloşu Mare, nr. 655, județul Timiş, reprezentată de 

drept de dl. Ştefănescu Ovidiu Nicolae, în calitate de primar al Comunei Comloşu Mare; 

32. Comuna Coşteiu, cu sediul în Coşteiu, nr. 668, județul Timiş, reprezentată de drept de dl. 

Carebia Petru, în calitate de primar al Comunei Coşteiu; 

33. Comuna Criciova, cu sediul în Criciova, nr. 51 A, județul Timiş, reprezentată de drept de d-na 

Cătană Romica Elena, în calitate de primar al Comunei Criciova; 

34. Comuna Curtea, cu sediul în Curtea, nr. 268, județul Timiş, reprezentată de drept de dl. Grecu 

Mircea, în calitate de primar al Comunei Curtea; 

35. Comuna Darova, cu sediul în Darova, nr. 152, județul Timiş, reprezentată de drept de dl. Tilihoi 

Sorin, în calitate de primar al Comunei Darova; 

36. Comuna Denta, cu sediul în Denta, nr. 224, județul Timiş, reprezentată de drept de dl. 

Tapanov Petru, în calitate de primar al Comunei Denta; 

37. Comuna Dudeştii Noi, cu sediul în Dudeştii Noi, nr. 29, județul Timiş, reprezentată de drept 

de dl. Ion Gosa, în calitate de primar al Comunei Dudeştii Noi; 
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38. Comuna Dudeştii Vechi, cu sediul in Dudeştii Vechi, nr. 254, județul Timiș, reprezentată de 

drept de dl. Cucalan Bono, în calitate de primar al Comunei Dudeştii Vechi; 

39. Comuna Dumbrava, cu sediul în Dumbrava, nr. 336, județul Timiş, reprezentată de drept de 

dl. Ihasz Ioan, în calitate de primar al Comunei Dumbrava; 

40. Comuna Dumbrăvița, cu sediul în Dumbrăvița, str. Petofi Sandor, nr. 31, județul Timiş, 

reprezentată de drept de dl. Bugarin Horia-Grigore, în calitate de primar al Comunei Dumbrăvița; 

41. Comuna Fibiş, cu sediul în Fibiş, nr. 94A, județul Timiş, reprezentată de drept de dl. Carcea 

Gheorghe Dorel, în calitate de primar al Comunei Fibiş; 

42. Comuna Fârdea, cu sediul în Fârdea, nr. 105, județul Timiş, reprezentată de drept de d-na 

Murari Maria Rovena Violeta, în calitate de primar al Comunei Fârdea; 

43. Comuna Foeni, cu sediul în Foeni, nr. 381, județul Timiş, reprezentată de drept de dl. Moldovan 

Saveta, în calitate de primar al Comunei Foeni; 

44. Comuna Găvojdia, cu sediul în Găvojdia, nr. 295, județul Timiş, reprezentată de drept de dl. 

Stoica Dănuț-Toma, în calitate de primar al Comunei Găvojdia; 

45. Comuna Ghilad, cu sediul în Ghilad, nr. 972 A, județul Timiş, reprezentată de drept de dl. 

Guran Cornel, în calitate de primar al Comunei Ghilad; 

46. Comuna Ghiroda, cu sediul în Ghiroda, str. Victoria nr. 46, județul Timiş, reprezentată de 

drept de dl. Stănuşoiu Ionuț, în calitate de primar al Comunei Ghiroda; 

47. Comuna Ghizela, cu sediul în Ghizela, nr. 41, județul Timiş, reprezentată de drept de dl. Mirean 

Mircea-Dinu, în calitate de primar al Comunei Ghizela; 

48. Comuna Giarmata, cu sediul în Giarmata, nr. 445, județul Timiş, reprezentată de drept de dl. 

Mihălceanu Claudiu, în calitate de primar al Comunei Giarmata; 

49. Comuna Giera, cu sediul în Giera, nr. 192, județul Timiş, reprezentată de drept de dl. Vicol 

Radu-Ionel, în calitate de primar al Comunei Giera;  

50. Comuna Giroc, cu sediul în Giroc, str. Semenic nr. 54, județul Timiş, reprezentată de drept de 

dl. Toma Iosif-Ionel, în calitate de primar al Comunei Giroc; 

51. Comuna Giulvăz, cu sediul în Giulvăz, nr. 172, județul Timiş, reprezentată de drept de dl. 

Cristeți Florentin Gheorghe, în calitate de primar al Comunei Giulvăz; 

52. Comuna Gottlob, cu sediul în Gottlob, nr. 275, județul Timiş, reprezentată de drept de dl. 

Nastor Gheorghe, în calitate de primar al Comunei Gottlob; 

53. Comuna Iecea Mare, cu sediul în Iecea Mare, nr. 127 A, județul Timiş, reprezentată de drept 

de dl. Tomulea Liviu Ştefan, în calitate de primar al Comunei Iecea Mare; 
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54. Comuna Jamu Mare, cu sediul în Jamu Mare, nr. 180 A, județul Timiş, reprezentată de drept 

de dl. Gagea-Neaga Petre, în calitate de primar al Comunei Jamu Mare; 

55. Comuna Jebel, cu sediul în Jebel, nr. 251, județul Timiş, reprezentată de drept de dl. Vatriaș 

Dan-Ciprian, în calitate de primar al Comunei Jebel;  

56. Comuna Lenauheim, cu sediul în Lenauheim, nr. 258, județul Timiş, reprezentată de drept de 

dl. Suciu Ilie, în calitate de primar al Comunei Lenauheim; 

57. Comuna Liebling, cu sediul în Liebling, nr. 528, județul Timiş, reprezentată de drept de dl. 

Munteanu Ioan-Gheorghe, în calitate de primar al Comunei Liebling; 

58. Comuna Livezile, cu sediul în Livezile, Str. Principală, nr. 191, județul Timiş, reprezentată de 

drept de dl. Varga Ştefan, în calitate de primar al Comunei Livezile; 

59. Comuna Lovrin, cu sediul în Lovrin, nr. 206, județul Timiş, reprezentată de drept de dl. Graur 

Vasile, în calitate de primar al Comunei Lovrin; 

60. Comuna Margina, cu sediul in Margina, nr. 1, județul Timiş, reprezentată de drept de dl. Costa 

Ionel, în calitate de primar al Comunei Margina; 

61. Comuna Maşloc, cu sediul în Maşloc, nr. 95, județul Timiş, reprezentată de drept de dl. Lupu 

Ionel, în calitate de primar al Comunei Mașloc; 

62. Comuna Mănăştiur, cu sediul în Mănăştiur, nr. 297, județul Timiş, reprezentată de drept de 

dl. Curuți Ionel, în calitate de primar al Comunei Mănăştiur; 

63. Comuna Moravița, cu sediul în Moravița, nr. 261, județul Timiş, reprezentată de drept de dl. 

Brăzdău Remus Răzvan, în calitate de primar al Comunei Moravița; 

64. Comuna Moşnița Nouă, cu sediul în Moşnița Nouă, nr. 73, județul Timiş, reprezentată drept 

de dl. Bucur Florin-Octavian, în calitate de primar al Comunei Moşnița Nouă; 

65. Comuna Nădrag, cu sediul în Nădrag, P-ța Centrală nr. 2, județul Timiş, reprezentată de drept 

de dl.  Muntean Liviu, în calitate de primar al Comunei Nădrag; 

66. Comuna Nițchidorf, cu sediul în Nițchidorf, nr. 212, județul Timiş, reprezentată de drept de 

dl. Drăghici Dănuț Ionel, în calitate de primar al Comunei Nițchidorf; 

67. Comuna Ohaba Lungă, cu sediul în Ohaba Lungă, nr. 33, județul Timiş, reprezentată de drept 

de dl. Murărescu Gigi, în calitate de primar al Comunei Ohaba Lungă; 

68. Comuna Orțişoara, cu sediul în Orțişoara, nr. 209, județul Timiş, reprezentată de drept de dl. 

Sobolu Gheorghe Aleodor, în calitate de primar al Comunei Orțişoara; 

69. Comuna Otelec, cu sediul în Otelec, nr. 471/B, județul Timiş, reprezentată de drept de dl. 

Pascu Vasile Valentin, în calitate de primar al Comunei Otelec; 
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70. Comuna Parța, cu sediul în Parța, nr. 282, județul Timiş, reprezentată de drept de dl. Drăgan 

Daniel, în calitate de primar al Comunei Parța; 

71. Comuna Pădureni, cu sediul în Pădureni, nr. 220, județul Timiş, reprezentată de drept de dl. 

Ignuța Dorin, în calitate de primar al Comunei Pădureni; 

72. Comuna Peciu Nou, cu sediul în Peciu Nou, nr. 189, județul Timiş, reprezentată de drept de 

dl. Drăgan Gabriel-Răzvan, în calitate de primar al Comunei Peciu Nou; 

73. Comuna Periam, cu sediul în Periam, nr. 986, județul Timiş, reprezentată de drept de dl. 

Dumitraş Cornel, în calitate de primar al Comunei Periam; 

74. Comuna Pesac, cu sediul în Pesac, nr. 360, județul Timiş, reprezentată de drept de dl. Toma 

Cornel, în calitate de primar al Comunei Pesac; 

75. Comuna Pietroasa, cu sediul în Pietroasa, nr. 108, județul Timiş, reprezentată de drept de dl. 

Ciocea Virgiliu-Victor, în calitate de primar al Comunei Pietroasa; 

76. Comuna Pişchia, cu sediul în Pişchia, nr. 261, județul Timiş, reprezentată de drept de dl. Sas 

Ioan, în calitate de primar al Comunei Pişchia; 

77. Comuna Racovița, cu sediul în Racovița, nr. 331, județul Timiş, reprezentată de drept de dl. 

Negru Nicolae Dănuț, în calitate de primar al Comunei Racovița; 

78. Comuna Remetea Mare, cu sediul în Remetea Mare, nr. 112, județul Timiş, reprezentată de 

drept de dl. Golubov Ilie, în calitate de primar al Comunei Remetea Mare; 

79. Comuna Sacoşu Turcesc, cu sediul în Sacoşu Turcesc, nr. 98, județul Timiş, reprezentată de 

drept de dl. Koller Gabriel Adrian, în calitate de primar al Comunei Sacoșu Turcesc; 

80. Comuna Saravale, cu sediul în Saravale, nr. 174, județul Timiş, reprezentată de drept de dl. 

Stoian Sava, în calitate de primar al Comunei Saravale; 

81. Comuna Satchinez, cu sediul în Satchinez, str. a V-a, nr. 82, județul Timiş, reprezentată de 

drept de dl. Cheaua Florin-Olimpiu, în calitate de primar al Comunei Satchinez; 

82. Comuna Săcălaz, cu sediul în Săcălaz, nr. 368, județul Timiş, reprezentată de drept de dl. 

Nicu Viorel, în calitate de primar al Comunei Săcălaz; 

83. Comuna Secaş, cu sediul în Secaş, nr. 19, județul Timiş, reprezentată de drept de dl. Pop 

Simion, în calitate de primar al Comunei Secaş; 

84. Comuna Sânandrei, cu sediul în Sânandrei, nr. 516, județul Timiş, reprezentată de drept de 

dl. Coman Claudiu Florin, în calitate de primar al Comunei Sânandrei; 

85. Comuna Sânmihaiu Român, cu sediul in Sânmihaiu Român, nr. 1, județul Timiș, reprezentată 

de drept de dl. Mărcuți Viorel, în calitate de primar al Comunei Sânmihaiu Român; 
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86. Comuna Sânpetru Mare, cu sediul în Sânpetru Mare, nr. 1, județul Timiş, reprezentată de 

drept de dl. Popovici Viorel, în calitate de primar al Comunei Sânpetru Mare; 

87. Comuna Şag, cu sediul în Şag, str. a II-a, nr. 49, județul Timiş, reprezentată de drept de dl. 

Roşu Flavius-Alin, în calitate de primar al Comunei Şag; 

88. Comuna Şandra, cu sediul în Şandra, nr. 6, județul Timiş, reprezentată de drept de dl. Savu 

Luchian, în calitate de primar al Comunei Şandra; 

89. Comuna Ştiuca, cu sediul în Ştiuca, nr. 111, județul Timiş, reprezentată de drept de dl. Bejera 

Vasile, în calitate de primar al Comunei Știuca;  

90. Comuna Teremia Mare, cu sediul în Teremia Mare, nr. 559, județul Timiş, reprezentată de 

drept de dl. Gui Cornel Vasile, în calitate de primar al Comunei Teremia Mare; 

91. Comuna Tomeşti, cu sediul în Tomeşti, nr. 46, județul Timiş, reprezentată de drept de dl. 

Medelean Costel, în calitate de primar al Comunei Tomeşti; 

92. Comuna Tomnatic, cu sediul în Tomnatic, nr. 258, județul Timiş, reprezentată de drept de 

dl. Vasiu Stoian, în calitate de primar al Comunei Tomnatic; 

93. Comuna Topolovățu Mare, cu sediul în Topolovățu Mare, nr. 321, județul Timiş, reprezentată 

de drept de dl. Doța Ovidiu-Petru, în calitate de primar al Comunei Topolovățu Mare; 

94. Comuna Tormac, cu sediul în Tormac, nr. 467, județul Timiş, reprezentată de drept de dl. 

Lazăr Marius, în calitate de primar al Comunei Tormac; 

95. Comuna Traian Vuia, cu sediul în localitatea Sudriaș, nr. 163 A, Comuna Traian Vuia,  județul 

Timiș, reprezentată de drept de dl. Petruescu Vasile Bujor, în calitate de primar al Comunei 

Traian Vuia; 

96. Comuna Uivar, cu sediul în Uivar, nr. 348, județul Timiş, reprezentată de drept de dl. 

Săvulescu Bogdan-Gheorghe, în calitate de primar al Comunei Uivar; 

97. Comuna Valcani, cu sediul în Valcani, nr. 222, județul Timiş, reprezentată de drept de dl. 

Buicu Dragoș Ioan, în calitate de primar al Comunei Valcani; 

98. Comuna Variaş, cu sediul în Variaş, nr. 619, județul Timiş, reprezentată de drept de dl. Birău 

Nicolae, în calitate de primar al Comunei Variaş; 

99. Comuna Victor Vlad Delamarina, cu sediul în Victor Vlad Delamarina, nr. 127, județul Timiş, 

reprezentată de drept de dl. Cardaş Ioan Cristian, în calitate de primar al Comunei Victor Vlad 

Delamarina; 

100. Comuna Voiteg, cu sediul în Voiteg, nr. 114, județul Timiş, reprezentată de dl. Olaru Iulian-

Cristian, în calitate de viceprimar, conf. H.C.L. Voiteg nr. 9/21.12.2020. 



Page 32 of 36 
 

ART. 42. Se completează partea de legislație prevăzută în preambulul Actului constitutiv al ADID 

Timiș, după partea cu ”Asociații”, cu următoarele : Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor și Ordonanța de Urgență nr. 

74/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii 

nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a 

Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu 

modificări și completări prin Legea nr. 31/2019, astfel că, partea finală din preambului Actului 

constitutiv al ADID Timiș, cuprinzând legislația, va avea următorul cuprins : 

denumiți colectiv ”Asociații” și individual ”Asociatul” 
s-au asociat și au înființat Asociația de dezvolatare intercomunitară de utilități publice pentru 
serviciile de salubrizare „ADID” (denumită în continuare „Asociația”) în conformitate cu 
prevederile Legii administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare, abrogată prin Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ,  ale Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, cu modificările și 
completările ulterioare, Legii nr 426/2001 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență nr. 78/2000 
privind regimul deșeurilor, abrogată prin Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, Legii 
nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, Ordonanței de Urgență nr. 74/2018 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 
privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr. 31/2019,  Legii nr. 515/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului 
nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, precum și ale Ordonanței 
Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări 
prin Legea nr. 246/2005. 
 

ART. 43. Se modifică punctul III din Actului constitutiv al Asociației De Dezvoltare 

Intercomunitară Deșeuri Timiș, astfel: 

 

      Sediul Asociației este în România, municipiul Timișoara, Piața Romanilor, nr. 4, ap. 2, 
județul Timiș. 
 

ART. 44. La punctul VI, alin. 1 din Actul constitutiv al ADID Timiș se grupează membrii ADID 
Timiș în funcție de contribuția fiecăruia la constituirea patrimoniului Asociației, se modifică și se 
completează alin. 2 lit. a) și lit. d) de la punctul VI și se adaugă lit. e) și f ) la alin. 2 de la punctul 
VI din Actul constitutiv al ADID Timiș,  după cum urmează : 
 
(1) Patrimoniul inițial al Asociației este de 105.000 lei, constituit din contribuția în numerar a 
Asociaților, după cum urmează: 

❖ Cu suma de 5.000 lei contribuie: Județul Timiș și Municipiul Timișoara 

❖ Cu suma de 2.000 lei contribuie Comuna Topolovațu Mare 

❖ Cu suma de 1.500 lei contribuie: Comuna Cenei și Comuna Checea  
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❖ Cu suma de 1.200 lei contribuie: Orașul Făget 

❖ Cu suma de 1.000 lei contribuie:   

Municipiul Lugoj,  Orașul Ciacova, Orașul Deta, Orașul Gătaia, Orașul Jimbolia, Orașul 
Sânnicolau Mare, Comuna Balinț, Comuna Bara, Comuna Beba Veche, Comuna Becicherecu 
Mic, Comuna Belinț, Comuna Bethausen, Comuna Birda, Comuna Bârna, Comuna Bogda, 
Comuna Boldur, Comuna Brestovăț, Comuna Bucovăț, Comuna Cărpiniș, Comuna Cenad, 
Comuna Chevereșu Mare, Comuna Comloșu Mare, Comuna Coșteiu, Comuna Criciova, 
Comuna Curtea, Comuna Darova, Comuna Denta, Comuna Dudeștii Noi, Comuna Dudeștii 
Vechi, Comuna Dumbrava, Comuna Dumbrăvița, Comuna Fibiș, Comuna Fârdea, Comuna 
Găvojdia, Comuna Ghilad, Comuna Ghiroda, Comuna Ghizela, Comuna Giarmata, Comuna 
Giroc, Comuna Giulvăz, Comuna Gottlob, Consiliul local Iecea Mare, Comuna Jamu Mare, 
Comuna Jebel, Comuna Lenauheim, Comuna Liebling, Comuna Livezile, Comuna Lovrin, 
Comuna Margina, Comuna Mașloc, Comuna Mănăștiur, Comuna Moravița, Comuna Moșnița 
Nouă, Comuna Nădrag, Comuna Nițchidorf, Comuna Ohaba Lungă, Comuna Orțișoara, 
Comuna Otelec, Comuna Parța, Comuna Pădureni, Comuna Peciu Nou, Comuna Periam, 
Comuna Pesac, Comuna Pietroasa, Comuna Pișchia, Comuna Remetea Mare, Comuna Sacoșu 
Turcesc, Comuna Saravale, Comuna Satchinez, Comuna Săcălaz, Comuna Secaș, Comuna 
Sânmihaiu Român, Comuna Șag, Comuna Știuca, Comuna Teremia Mare, Comuna Tomești, 
Comuna Tormac, Comuna Traian Vuia, Comuna Uivar, Comuna Valcani, Comuna Variaș,     
Comuna V.V. Delamarina, Comuna Voiteg. 

❖ Cu suma de 500 lei contribuie: Oraș Buziaș, Oraș Recaș, Comuna Foeni, Comuna 
Racovița, Comuna Sânpetru Mare, Comuna Șandra, Comuna Tomnatic. 

❖ Cu suma de 300 lei contribuie Comuna Giera. 
 
(2) Sursele de venit ale Asociației sunt următoarele : 
a) contribuțiile asociaților la formarea patrimoniului inițial, cotizațiile asociaților și alte 
contribuții de la bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale membre, inclusiv 
penalități pentru plata cu întârziere a contribuției datorate; 
b) dobânzile rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condițiile legii; 
c) donații, sponsorizări sau legate; 
d) venituri din contractele cu organizațiile care implementează obligațiile privind răspunderea 
extinsă a producătorului – O.I.R.E.P.; 
e) venituri din furnizarea informațiilor reutilizate, precum și sumele percepute pentru 
realizarea copiilor documentelor care conțin informații cu caracter public ; 
f) orice alte surse de venituri prevăzute de lege sau de prezentul statut. 
 
ART. 45. Se îndreaptă eroarea materială care privește numerotarea inițială a secțiunii Actului 

constitutiv prin alocarea numărului corect secțiunii ”Primele organe de conducere, 

administrare si control” (nr. VI alocat inițial este corectat în nr. VII). 
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ART. 46. Punctul VII având denumirea ”Primele organe de conducere, administrare si control”, 

va avea o nouă denumirea, respectiv: ”Organele de conducere, administrare si control”. 

 

ART. 47. Se modifică și se completează punctul VII, secțiunea ”Conducerea asociației” prin 

eliminarea prevederii inițiale de la primul alineat și reformularea primului alineat al punctului 

VII, după cum urmează :   

 

Adunarea Generală este organul de conducere al Asociației, format din toți reprezentanții 
Asociaților sau alți reprezentanți ai unităților administrativ-teritoriale împuterniciți în acest 
scop prin dispoziția de delegare a primarilor pentru municipii și comune, respectiv prin 
dispoziția de delegare a președintelui Consiliului Județean Timiș. 
 
ART. 48. Se modifică punctul VII, alineatul 2 de la secțiunea ”Administrarea Asociației” , care va 

avea următorul cuprins : 

 

Sunt aleși în calitate de membri ai Consiliului Director al Asociației : 
1. PREȘEDINTE: Județul Timiș reprezentat prin vicepreședintele Consiliului Județean Timiș - Moș 
Cristian-Alin ; 
2. MEMBRU: Municipiul Timișoara reprezentat prin primar Fritz Dominic-Samuel ; 
3. MEMBRU: Orașul Făget reprezentat prin primar Avram Marcel ; 
4. MEMBRU: Comuna Giarmata reprezentată prin primar Mihălceanu Claudiu ; 
5. MEMBRU: Comuna Chevereșu Mare reprezentată prin primar Muia Marcel. 
 
ART. 49. Se modifică punctul VII, alineatul 2 de la secțiunea ”Controlul Financiar al Asociației”, 
care va avea următorul cuprins : 

 

    Membrii Comisiei de Cenzori a Asociației sunt : 
1. Moisă Mărioara, cetățean român, expert contabil autorizat, născută la data de ……………………, 
titulară a C.I. seria ……. nr. …………………, eliberată de SPCLEP …………… la data de ………………… ; 

2. Miga Margareta, cetățean român, contabil autorizat, născută la data de …………………….., titulară 
a C.I. seria ………. nr. ………………………, eliberată de SPCLEP ………………. la data de …………………… ; 

3. Suici Dragoslav, cetățean român, contabil autorizat, născut la data de …………………., titular al 
C.I. seria …….. nr. ……………………… eliberată de SPCLEP ………………………. la data de …………………….. . 

 

ART. 50. Se elimină punctul VIII și se adaugă două alineate la punctul VII, care vor avea 

următorul cuprins :  

 
Prezentul act constitutiv reprezintă forma consolidată și încorporează toate modificările și 
completările suferite de acesta de la înființare până în prezent. 
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Prezentul act constitutiv a fost redactat în 5 (cinci) exemplare originale, astăzi .............. .  

 

ART. 51. În conformitate cu dispozițiile hotărârii AGA ADID Timiș nr. ............/.................,  
persoana desemnată pentru semnarea prezentului act adițional este domnul URSU ROMEO 
PETRU, domiciliat în ............................., Str. ..............................., nr. ............., identificat cu C.I. seria 
....... nr. ................../............................, director executiv al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 
Deșeuri Timiș. 

      Prezentul act adițional modifică și completează corespunzător Actul constitutiv și Statutul 

Asociației, având toate efectele juridice atât față de terți, cât și față de organele oficiale, odată 

cu înregistrarea la Grefa Judecătoriei Timișoara, conform prevederilor O.G. nr. 26/2000 cu 

privire la asociații și fundații. Celelalte clauze rămân neschimbate. Prezentul act adițional a fost 

redactat în 5 (cinci) exemplare originale. 

 

                URSU ROMEO PETRU,  

 

                                                                        ___________________________ 
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            ANEXA nr. 2 la H.C.L. nr.........../.................... 

 

ACT CONSTITUTIV  
AL ASOCIAȚIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ DE UTILITĂȚI 

PUBLICE PENTRU SERVICIILE DE SALUBRIZARE 
“Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş” (ADID TIMIŞ) 

-Forma consolidată – iunie 2021-  

 

Asociaţii : 

1.Judeţul Timis, cu sediul în Timişoara, bv. Revoluţiei din 1989 nr. 17/A, et. 2, cam. 208, jud. Timiş, 

reprezentat de dl. Moş Cristian-Alin, în calitate de vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Timiş; 

2.Municipiul Timişoara, cu sediul în Timişoara, bv. C.D. Loga nr. 1, judetul Timiş, reprezentat de drept 

de dl.Fritz Dominic Samuel, în calitate de primar al Municipiului Timişoara; 

3.Municipiul Lugoj, cu sediul în Lugoj, P-ţa Victoriei nr. 4, judeţul Timiş, reprezentat de drept de dl. 

Buciu Alexandru-Claudiu, în calitate de primar al Municipiului Lugoj; 

4.Oraşul Buziaş, cu sediul în Buziaş, str. Principală nr. 16, judeţul Timiş, reprezentat de drept de dl. 

Munteanu Sorin, în calitate de primar al Oraşului Buziaş; 

5.Oraşul Ciacova, cu sediul în Ciacova, P-ţa Cetăţii nr. 8, judeţul Timiş, reprezentat de drept de dl.Filip 

Petru, în calitate de primar al Oraşului Ciacova; 

6.Oraşul Deta, cu sediul în Deta, str. Victoriei nr. 32, judeţul Timiş, reprezentat de de drept de dl.Roman 

Petru, în calitate de primar al Oraşului Deta; 

7.Oraşul Făget, cu sediul în Făget, Calea Lugojului nr. 25, judeţul Timiş, reprezentat de drept dl.Avram 

Marcel, în calitate de primar al Oraşului Făget; 

8.Oraşul Gătaia, cu sediul în Gătaia, str. Carpaţi nr. 106, judeţul Timiş, reprezentat de drept de 

dl.Cozarov Raul, în calitate de primar al Oraşului Gătaia; 

9.Oraşul Jimbolia, cu sediul în Jimbolia, str. Tudor Vladimirescu nr. 81, judeţul Timiş, reprezentat de 

drept de dl. Postelnicu Darius Adrian, în calitate de primar al Oraşului Jimbolia; 

10. Oraşul Recaş, cu sediul în Recaş, nr. 134, judeţul Timiş, reprezentat de drept de dl. Pavel Teodor, în 

calitate de primar al Oraşului Recaş; 

11. Oraşul Sânnicolau Mare, cu sediul în Sânnicolau Mare, str. Republicii nr. 15, judeţul Timiş, reprezentat 

de drept de dl. Groza Dănuţ, în calitate de primar al Oraşului Sânnicolau Mare; 

12. Comuna Balinţ, cu sediul în Balinţ, nr. 135, judeţul Timiş, reprezentată de drept de dl. Craşovan 

Dănuţ, în calitate de primar al Comunei Balinţ ; 

13. Comuna Banloc, cu sediul în Banloc, nr. 405, judeţul Timiş, reprezentată de drept de dl.Trifonescu 

Lucian, în calitate de primar al Comunei Banloc; 

14. Comuna Bara, cu sediul în Bara, nr. 44, judeţul Timiş, reprezentată de drept de dl. Ursu Daniel-Casian, 

în calitate de primar al Comunei Bara; 

15. Comuna Beba Veche, cu sediul în Beba Veche, nr. 292, judeţul Timiş, reprezentată de drept de dl. 

Bohăncanu Ioan, în calitate de primar al Comunei Beba Veche; 
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16. Comuna Becicherecu Mic, cu sediul în Becicherecu Mic, nr. 649, judeţul Timiş, reprezentată de drept 

de dl. Rusu Raimond Ovidiu, în calitate de primar al Comunei Becicherecu Mic ; 

17. Comuna Belinţ, cu sediul în Belinţ, nr. 147, judeţul Timiş, reprezentată drept de dl. Tîrziu Laurenţiu 

Ionel, în calitate de primar al Comunei Belinţ; 

18. Comuna Bethausen, cu sediul în Bethausen, nr. 66, judeţul Timiş, reprezentată de drept de dl. Lihoni 

Ioan, în calitate de primar al Comunei Bethausen ; 

19. Comuna Biled, cu sediul în Biled, nr. 359, judeţul Timiş, reprezentată de drept de dl. Oprişan Ovidiu 

Ioan, în calitate de primar al Comunei Biled; 

       20. Comuna Birda, cu sediul în Birda, nr. 110, judeţul Timiş, reprezentată de drept de dl. Stoian Gheorghe-

Marius, în calitate de primar al Comunei Birda; 

21. Comuna Bârna, cu sediul în Bârna, nr. 76/a, judeţul Timiş, reprezentată de drept de dl. Pecora Dumitru, 

în calitate de primar al Comunei Bârna; 

22. Comuna Bogda, cu sediul în Bogda, nr. 9, judeţul Timiş, reprezentată de drept de dl. Iovănuţ Iasmin 

Ciprian, în calitate de primar al Comunei Bogda; 

23. Comuna Boldur, cu sediul în Boldur, nr. 176, judeţul Timiş, reprezentată de drept de dl. Stoi 

Constantin-Cristian, în calitate de primar al Comunei Boldur; 

24. Comuna Brestovăţ, cu sediul în Brestovăţ, nr. 20, judeţul Timiş, reprezentată drept de dl. Dobra Eugen, 

în calitate de primar al Comunei Brestovăţ; 

25. Comuna Bucovăţ, cu sediul în Bucovăţ, nr. 178, judeţul Timiş, reprezentată de drept de dl. Pop 

Gheorghe, în calitate de primar al comunei Bucovăţ; 

26. Comuna Cărpiniş, cu sediul în Cărpiniş, str. a III-a nr. 42, judeţul Timiş, reprezentată de drept de dl. 

Popa Dumitru Marcel, în calitate de primar al Comunei Cărpiniş; 

27. Comuna Cenad, cu sediul în Cenad, nr. 652, judeţul Timiş, reprezentată de drept de dl. Tiţa Andrei 

Codruţ, în calitate de primar al Comunei Cenad; 

28. Comuna Cenei, cu sediul în Cenei, nr. 133, judeţul Timiş, reprezentată de drept de dl. Tanasin Sirgean, 

în calitate de primar al Comunei Cenei ; 

29. Comuna Checea, cu sediul in Checea, nr. 184, judeţul Timiş, reprezentată de drept de dl. Florea Daniel 

Florin, în calitate de primar al Comunei Checea; 

30. Comuna Chevereşu Mare, cu sediul în Chevereşu Mare, nr. 277, judeţul Timiş, reprezentată de drept 

de dl. Muia Marcel, în calitate de primar al Comunei Chevereşu Mare ; 

31. Comuna Comloşu Mare, cu sediul în Comloşu Mare, nr. 655, judeţul Timiş, reprezentată de drept de 

dl. Ştefănescu Ovidiu Nicolae, în calitate de primar al Comunei Comloşu Mare; 

32. Comuna Coşteiu, cu sediul în Coşteiu, nr. 668, judeţul Timiş, reprezentată de drept de dl. Carebia 

Petru, în calitate de primar al Comunei Coşteiu; 

33. Comuna Criciova, cu sediul în Criciova, nr. 51 A, judeţul Timiş, reprezentată de drept de d-na Cătană 

Romica Elena, în calitate de primar al Comunei Criciova; 

34. Comuna Curtea, cu sediul în Curtea, nr. 268, judeţul Timiş, reprezentată de drept de dl. Crăciunescu 

Marinel-Ovidiu, în calitate de primar al Comunei Curtea; 

35. Comuna Darova, cu sediul în Darova, nr. 152, judeţul Timiş, reprezentată de drept de dl. Tilihoi Sorin, 
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în calitate de primar al Comunei Darova; 

36. Comuna Denta, cu sediul în Denta, nr. 224, judeţul Timiş, reprezentată de drept de dl. Tapanov Petru, 

în calitate de primar al Comunei Denta; 

37. Comuna Dudeştii Noi, cu sediul în Dudeştii Noi, nr. 29, judeţul Timiş, reprezentată de drept de dl. Ion 

Gosa, în calitate de primar al Comunei Dudeştii Noi; 

38. Comuna Dudeştii Vechi, cu sediul in Dudeştii Vechi, nr. 254, judeţul Timiş, reprezentată de drept de 

dl. Cucalan Bono, în calitate de primar al Comunei Dudeştii Vechi; 

39. Comuna Dumbrava, cu sediul în Dumbrava, nr. 336, judeţul Timiş, reprezentată de drept de dl. Ihasz 

Ioan, în calitate de primar al Comunei Dumbrava; 

40. Comuna Dumbrăviţa, cu sediul în Dumbrăviţa, str. Petofi Sandor, nr. 31, judeţul Timiş, reprezentată 

de drept de dl. Bugarin Horia-Grigore, în calitate de primar al Comunei Dumbrăviţa; 

41. Comuna Fibiş, cu sediul în Fibiş, nr. 94A, judeţul Timiş, reprezentată de drept de dl. Carcea Gheorghe 

Dorel, în calitate de primar al Comunei Fibiş; 

42. Comuna Fârdea, cu sediul în Fârdea, nr. 105, judeţul Timiş, reprezentată de drept de d-na Murari Maria 

Rovena Violeta, în calitate de primar al Comunei Fârdea; 

43. Comuna Foeni, cu sediul în Foeni, nr. 381, judeţul Timiş, reprezentată de drept de dl. Moldovan Saveta, 

în calitate de primar al Comunei Foeni; 

44. Comuna Găvojdia, cu sediul în Găvojdia, nr. 295, judeţul Timiş, reprezentată de drept de dl. Stoica 

Dănuţ-Toma, în calitate de primar al Comunei Găvojdia; 

45. Comuna Ghilad, cu sediul în Ghilad, nr. 972 A, judeţul Timiş, reprezentată de drept de dl. Guran 

Cornel, în calitate de primar al Comunei Ghilad; 

46. Comuna Ghiroda, cu sediul în Ghiroda, str. Victoria nr. 46, judeţul Timiş, reprezentată de drept de dl. 

Stănuşoiu Ionuţ, în calitate de primar al Comunei Ghiroda; 

47. Comuna Ghizela, cu sediul în Ghizela, nr. 41, judeţul Timiş, reprezentată de drept de dl. Mirean Mircea-

Dinu, în calitate de primar al Comunei Ghizela; 

48. Comuna Giarmata, cu sediul în Giarmata, nr. 445, judeţul Timiş, reprezentată de drept de dl. 

Mihălceanu Claudiu, în calitate de primar al Comunei Giarmata; 

49. Comuna Giera, cu sediul în Giera, nr. 192, judeţul Timiş, reprezentată de drept de dl. Vicol Radu-Ionel, 

în calitate de primar al Comunei Giera;  

50. Comuna Giroc, cu sediul în Giroc, str. Semenic nr. 54, judeţul Timiş, reprezentată de drept de dl. Toma 

Iosif-Ionel, în calitate de primar al Comunei Giroc; 

51. Comuna Giulvăz, cu sediul în Giulvăz, nr. 172, judeţul Timiş, reprezentată de drept de dl. Cristeţi 

Florentin Gheorghe, în calitate de primar al Comunei Giulvăz; 

52. Comuna Gottlob, cu sediul în Gottlob, nr. 275, judeţul Timiş, reprezentată de drept de dl. Nastor 

Gheorghe, în calitate de primar al Comunei Gottlob; 

53. Comuna Iecea Mare, cu sediul în Iecea Mare, nr. 127 A, judeţul Timiş, reprezentată de drept de dl. 

Tomulea Liviu Ştefan, în calitate de primar al Comunei Iecea Mare; 

54. Comuna Jamu Mare, cu sediul în Jamu Mare, nr. 180 A, judeţul Timiş, reprezentată de drept de dl. 

Gagea-Neaga Petre, în calitate de primar al Comunei Jamu Mare; 
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55. Comuna Jebel, cu sediul în Jebel, nr. 251, judeţul Timiş, reprezentată de drept de dl. Vatriaş Dan-

Ciprian, în calitate de primar al Comunei Jebel;  

56. Comuna Lenauheim, cu sediul în Lenauheim, nr. 258, judeţul Timiş, reprezentată de drept de dl. Suciu 

Ilie, în calitate de primar al Comunei Lenauheim; 

57. Comuna Liebling, cu sediul în Liebling, nr. 528, judeţul Timiş, reprezentată de drept de dl. Munteanu 

Ioan-Gheorghe, în calitate de primar al Comunei Liebling; 

58. Comuna Livezile, cu sediul în Livezile, Str. Principală, nr. 191, judeţul Timiş, reprezentată de drept de 

dl. Varga Ştefan, în calitate de primar al Comunei Livezile; 

59. Comuna Lovrin, cu sediul în Lovrin, nr. 206, judeţul Timiş, reprezentată de drept de dl. Graur Vasile, 

în calitate de primar al Comunei Lovrin; 

60. Comuna Margina, cu sediul in Margina, nr. 1, judeţul Timiş, reprezentată de drept de dl. Costa Ionel, 

în calitate de primar al Comunei Margina; 

61. Comuna Maşloc, cu sediul în Maşloc, nr. 95, judeţul Timiş, reprezentată de drept de dl. Lupu Ionel, în 

calitate de primar al Comunei Maşloc; 

62. Comuna Mănăştiur, cu sediul în Mănăştiur, nr. 297, judeţul Timiş, reprezentată de drept de dl. Curuţi 

Ionel, în calitate de primar al Comunei Mănăştiur; 

63. Comuna Moraviţa, cu sediul în Moraviţa, nr. 261, judeţul Timiş, reprezentată de drept de dl. Brăzdău 

Remus Răzvan, în calitate de primar al Comunei Moraviţa; 

64. Comuna Moşniţa Nouă, cu sediul în Moşniţa Nouă, nr. 73, judeţul Timiş, reprezentată drept de dl. 

Bucur Florin-Octavian, în calitate de primar al Comunei Moşniţa Nouă; 

65. Comuna Nădrag, cu sediul în Nădrag, P-ţa Centrală nr. 2, judeţul Timiş, reprezentată de drept de dl.  

Muntean Liviu, în calitate de primar al Comunei Nădrag; 

66. Comuna Niţchidorf, cu sediul în Niţchidorf, nr. 212, judeţul Timiş, reprezentată de drept de dl. Drăghici 

Dănuţ Ionel, în calitate de primar al Comunei Niţchidorf; 

67. Comuna Ohaba Lungă, cu sediul în Ohaba Lungă, nr. 33, judeţul Timiş, reprezentată de drept de dl. 

Murărescu Gigi, în calitate de primar al Comunei Ohaba Lungă; 

68. Comuna Orţişoara, cu sediul în Orţişoara, nr. 209, judeţul Timiş, reprezentată de drept de dl. Sobolu 

Gheorghe Aleodor, în calitate de primar al Comunei Orţişoara; 

69. Comuna Otelec, cu sediul în Otelec, nr. 471/B, judeţul Timiş, reprezentată de drept de dl. Pascu Vasile 

Valentin, în calitate de primar al Comunei Otelec; 

70. Comuna Parţa, cu sediul în Parţa, nr. 282, judeţul Timiş, reprezentată de drept de dl. Drăgan Daniel, 

în calitate de primar al Comunei Parţa; 

71. Comuna Pădureni, cu sediul în Pădureni, nr. 220, judeţul Timiş, reprezentată de drept de dl. Ignuţa 

Dorin, în calitate de primar al Comunei Pădureni; 

72. Comuna Peciu Nou, cu sediul în Peciu Nou, nr. 189, judeţul Timiş, reprezentată de drept de dl. Drăgan 

Gabriel-Răzvan, în calitate de primar al Comunei Peciu Nou; 

73. Comuna Periam, cu sediul în Periam, nr. 986, judeţul Timiş, reprezentată de drept de dl. Dumitraş 

Cornel, în calitate de primar al Comunei Periam; 

74. Comuna Pesac, cu sediul în Pesac, nr. 360, judeţul Timiş, reprezentată de drept de dl. Toma Cornel, în 
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calitate de primar al Comunei Pesac; 

75. Comuna Pietroasa, cu sediul în Pietroasa, nr. 108, judeţul Timiş, reprezentată de drept de dl. Ciocea 

Virgiliu-Victor, în calitate de primar al Comunei Pietroasa; 

76. Comuna Pişchia, cu sediul în Pişchia, nr. 261, judeţul Timiş, reprezentată de drept de dl. Sas Ioan, în 

calitate de primar al Comunei Pişchia; 

77. Comuna Racoviţa, cu sediul în Racoviţa, nr. 331, judeţul Timiş, reprezentată de drept de dl. Negru 

Nicolae Dănuţ, în calitate de primar al Comunei Racoviţa; 

78. Comuna Remetea Mare, cu sediul în Remetea Mare, nr. 112, judeţul Timiş, reprezentată de drept de dl. 

Golubov Ilie, în calitate de primar al Comunei Remetea Mare; 

79. Comuna Sacoşu Turcesc, cu sediul în Sacoşu Turcesc, nr. 98, judeţul Timiş, reprezentată de drept de 

dl. Koller Gabriel Adrian, în calitate de primar al Comunei Sacoşu Turcesc; 

80. Comuna Saravale, cu sediul în Saravale, nr. 174, judeţul Timiş, reprezentată de drept de dl. Stoian Sava, 

în calitate de primar al Comunei Saravale; 

81. Comuna Satchinez, cu sediul în Satchinez, str. a V-a, nr. 82, judeţul Timiş, reprezentată de drept de dl. 

Cheaua Florin-Olimpiu, în calitate de primar al Comunei Satchinez; 

82. Comuna Săcălaz, cu sediul în Săcălaz, nr. 368, judeţul Timiş, reprezentată de drept de dl. Nicu Viorel, 

în calitate de primar al Comunei Săcălaz; 

83. Comuna Secaş, cu sediul în Secaş, nr. 19, judeţul Timiş, reprezentată de drept de dl. Pop Simion, în 

calitate de primar al Comunei Secaş; 

84. Comuna Sânandrei, cu sediul în Sânandrei, nr. 516, judeţul Timiş, reprezentată de drept de dl. Coman 

Claudiu Florin, în calitate de primar al Comunei Sânandrei; 

85. Comuna Sânmihaiu Român, cu sediul in Sânmihaiu Român, nr. 1, judeţul Timiş, reprezentată de drept 

de dl. Mărcuţi Viorel, în calitate de primar al Comunei Sânmihaiu Român; 

86. Comuna Sânpetru Mare, cu sediul în Sânpetru Mare, nr. 1, judeţul Timiş, reprezentată de drept de dl. 

Popovici Viorel, în calitate de primar al Comunei Sânpetru Mare; 

87. Comuna Şag, cu sediul în Şag, str. a II-a, nr. 49, judeţul Timiş, reprezentată de drept de dl. Roşu 

Flavius-Alin, în calitate de primar al Comunei Şag; 

88. Comuna Şandra, cu sediul în Şandra, nr. 6, judeţul Timiş, reprezentată de drept de dl. Savu Luchian, 

în calitate de primar al Comunei Şandra; 

89. Comuna Ştiuca, cu sediul în Ştiuca, nr. 111, judeţul Timiş, reprezentată de drept de dl. Bejera Vasile, în 

calitate de primar al Comunei Ştiuca;  

90. Comuna Teremia Mare, cu sediul în Teremia Mare, nr. 559, judeţul Timiş, reprezentată de drept de 

dl. Gui Cornel Vasile, în calitate de primar al Comunei Teremia Mare; 

91. Comuna Tomeşti, cu sediul în Tomeşti, nr. 46, judeţul Timiş, reprezentată de drept de dl. Medelean 

Costel, în calitate de primar al Comunei Tomeşti; 

92. Comuna Tomnatic, cu sediul în Tomnatic, nr. 258, judeţul Timiş, reprezentată de drept de dl. Vasiu 

Stoian, în calitate de primar al Comunei Tomnatic; 

93. Comuna Topolovăţu Mare, cu sediul în Topolovăţu Mare, nr. 321, judeţul Timiş, reprezentată de drept 

de dl. Doţa Ovidiu-Petru, în calitate de primar al Comunei Topolovăţu Mare; 
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94. Comuna Tormac, cu sediul în Tormac, nr. 467, judeţul Timiş, reprezentată de drept de dl. Lazăr 

Marius, în calitate de primar al Comunei Tormac; 

95. Comuna Traian Vuia, cu sediul în localitatea Sudriaş, nr. 163 A, Comuna Traian Vuia,  judeţul Timiş, 

reprezentată de drept de dl. Petruescu Vasile Bujor, în calitate de primar al Comunei Traian Vuia; 

96. Comuna Uivar, cu sediul în Uivar, nr. 348, judeţul Timiş, reprezentată de drept de dl. Săvulescu 

Bogdan-Gheorghe, în calitate de primar al Comunei Uivar; 

97. Comuna Valcani, cu sediul în Valcani, nr. 222, judeţul Timiş, reprezentată de drept de dl. Buicu Dragoş 

Ioan, în calitate de primar al Comunei Valcani; 

98. Comuna Variaş, cu sediul în Variaş, nr. 619, judeţul Timiş, reprezentată de drept de dl. Birău Nicolae, 

în calitate de primar al Comunei Variaş; 

99. Comuna Victor Vlad Delamarina, cu sediul în Victor Vlad Delamarina, nr. 127, judeţul Timiş, 

reprezentată de drept de dl. Cardaş Ioan Cristian, în calitate de primar al Comunei Victor Vlad Delamarina; 

100. Comuna Voiteg, cu sediul în Voiteg, nr. 114, judeţul Timiş, reprezentată de dl. Olaru Iulian-Cristian, în 

calitate de viceprimar, conf. H.C.L. Voiteg nr. 9/21.12.2020; 

denumiţi colectiv ”Asociaţii” şi individual ”Asociatul” 

s-au asociat şi au înfiinţat Asociaţia de dezvolatare intercomunitară de utilităţi publice 
pentru serviciile de salubrizare „ADID” (denumită în continuare „Asociaţia”) în 
conformitate cu prevederile Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, 
cu modificările şi completările ulterioare, abrogată prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 
privind Codul administrativ,  ale Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 
51/2006, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr 426/2001 pentru aprobarea 
Ordonanţei de Urgenţă nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor, abrogată prin Legea nr. 
211/2011 privind regimul deşeurilor, Legii nr.101/2006 a serviciului de salubrizare a 
localităţilor, Ordonanţei de Urgenţă nr. 74/2018 pentru modificarea şi completarea Legii 
nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de 
gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 31/2019,  Legii nr. 515/2002 pentru aprobarea Ordonanţei 
Guvernului nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, precum şi ale 
Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005. 
 

II. DENUMIREA 

         Denumirea Asociaţiei este „Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri 
Timiş”(ADID), conform dovezii nr. 65482 din 15.09.2008, eliberată de Ministerul 
Justiţiei, privind disponibilitatea denumirii. 

 

III. SEDIUL 

         Sediul Asociaţiei este în România, municipiul Timişoara, Piaţa Romanilor, Nr. 4, 

Ap. 2, judeţul Timiş. 
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IV. DURATA 

       Asociaţia este constituită pe o perioadă nedeterminată, începând cu data înscrierii 
sale în Registrul asociaţiilor si fundaţiilor, aflat la grefa Judecătoriei Timişoara. 

 

V. VOINȚA DE ASOCIERE / SCOPUL ASOCIAȚIEI 

(1) Prin semnarea prezentului act constitutiv, asociaţii îşi exprimă voinţa de a se asocia 
în cadrul Asociaţiei „ADID” constituită în scopul înfiinţării, organizării, reglementării, 
finanţării, exploatării, monitorizării si gestionării în comun a serviciilor de salubrizare 
(denumit în continuare „Serviciul”), pe raza de competenţă a unităţiilor administrativ-
teritoriale membre, precum şi realizarea în comun a unor proiecte de investiţii publice 
de interes zonal sau regional destinate înfiinţării, modernizării şi/sau dezvoltării, după 
caz, a sistemelor de utilităţi publice aferente Serviciului pe baza strategiei de dezvoltare 
a acestuia. 

(2) Forma de gestiune a Serviciului va fi gestiunea delegată, care se va realiza, în baza 
mai multor contracte de delegare a gestiunii, atribuite operatorului conform prevederilor 
Legii nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale legilor speciale 
aplicabile. 

 

VI. PATRIMONIUL INIȚIAL 

(1) Patrimoniul iniţial al Asociaţiei este de 105.000 lei, constituit din contribuţia în 
numerar a Asociaţilor, după cum urmează: 

❖ Cu suma de 5.000 lei contribuie: Judeţul Timiş şi Municipiul Timişoara 

❖ Cu suma de 2.000 lei contribuie Comuna Topolovaţu Mare 

❖ Cu suma de 1.500 lei contribuie: Comuna Cenei şi Comuna Checea  

❖ Cu suma de 1.200 lei contribuie: Oraşul Făget 

❖ Cu suma de 1.000 lei contribuie:   

Municipiul Lugoj,  Oraşul Ciacova, Oraşul Deta, Oraşul Gătaia, Oraşul Jimbolia, Oraşul 

Sânnicolau Mare, Comuna Balinţ, Comuna Bara, Comuna Beba Veche, Comuna 

Becicherecu Mic, Comuna Belinţ, Comuna Bethausen, Comuna Birda, Comuna Bârna, 

Comuna Bogda, Comuna Boldur, Comuna Brestovăţ, Comuna Bucovăţ, Comuna 

Cărpiniş, Comuna Cenad, Comuna Chevereşu Mare, Comuna Comloşu Mare, Comuna 

Coşteiu, Comuna Criciova, Comuna Curtea, Comuna Darova, Comuna Denta, Comuna 

Dudeştii Noi, Comuna Dudeştii Vechi, Comuna Dumbrava, Comuna Dumbrăviţa, 

Comuna Fibiş, Comuna Fârdea, Comuna Găvojdia, Comuna Ghilad, Comuna Ghiroda, 

Comuna Ghizela, Comuna Giarmata, Comuna Giroc, Comuna Giulvăz, Comuna Gottlob, 

Consiliul local Iecea Mare, Comuna Jamu Mare, Comuna Jebel, Comuna Lenauheim, 

Comuna Liebling, Comuna Livezile, Comuna Lovrin, Comuna Margina, Comuna Maşloc, 

Comuna Mănăştiur, Comuna Moraviţa, Comuna Moşniţa Nouă, Comuna Nădrag, 

Comuna Niţchidorf, Comuna Ohaba Lungă, Comuna Orţişoara, Comuna Otelec, Comuna 
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Parţa, Comuna Pădureni, Comuna Peciu Nou, Comuna Periam, Comuna Pesac, Comuna 

Pietroasa, Comuna Pişchia, Comuna Remetea Mare, Comuna Sacoşu Turcesc, Comuna 

Saravale, Comuna Satchinez, Comuna Săcălaz, Comuna Secaş, Comuna Sânmihaiu 

Român, Comuna Şag, Comuna Ştiuca, Comuna Teremia Mare, Comuna Tomeşti, 

Comuna Tormac, Comuna Traian Vuia, Comuna Uivar, Comuna Valcani, Comuna Variaş,     

Comuna V.V. Delamarina, Comuna Voiteg. 

❖ Cu suma de 500 lei contribuie: Oraş Buziaş, Oraş Recaş, Comuna Foeni, Comuna 

Racoviţa, Comuna Sânpetru Mare, Comuna Şandra, Comuna Tomnatic. 

❖ Cu suma de 300 lei contribuie Comuna Giera. 

 

(2) Sursele de venit ale Asociaţiei sunt următoarele : 

a) contribuţiile asociaţilor la formarea patrimoniului iniţial, cotizaţiile asociaţilor şi alte 

contribuţii de la bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale membre, inclusiv 

penalităţi pentru plata cu întârziere a contribuţiei datorate; 

b) dobânzile rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţiile legii; 

c) donaţii, sponsorizări sau legate; 

d) venituri din contractele cu organizaţiile care implementează obligaţiile privind 

răspunderea extinsă a producătorului – O.I.R.E.P.; 

e) venituri din furnizarea informaţiilor reutilizate, precum şi sumele percepute pentru 

realizarea copiilor documentelor care conţin informaţii cu caracter public ; 

f) orice alte surse de venituri prevăzute de lege sau de prezentul statut. 

(3) Asociaţia nu are calitatea de operator şi nu va desfăşura activităţi economice. 

 

VII. ORGANELE DE CONDUCERE, ADMINISTRARE ŞI CONTROL 

 

 Conducerea Asociaţiei 

Adunarea Generală este organul de conducere al Asociaţiei, format din toţi reprezentanţii 

Asociaţilor sau alţi reprezentanţi ai unităţilor administrativ-teritoriale împuterniciţi în 

acest scop prin dispoziţia de delegare a primarilor pentru municipii şi comune, respectiv 

prin dispoziţia de delegare a preşedintelui Consiliului Judeţean Timiş.  

 

Sunt numiţi în calitate de membri ai primei adunări generale: 

 

Dl. Ostaficiuc Constantin, reprezentant al Judeţului Timiş; 

Dl. Ciuhandu Gheorghe Coriolan, reprezentant al Municipiului Timişoara; 

Dl. Boldea Francis Constantin, reprezentant al Municipiului Lugoj; 

Dl. Ilaş Alger Viorel, reprezentant al Oraşului Buziaş; 

Dl. Filip Petru, reprezentant al Oraşului Ciacova; 
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Dl. Roman Petru, reprezentant al Oraşului Deta; 

Dl. Avram Marcel, reprezentant al Oraşului Făget; 

Dl. Sargan Iosif, reprezentant al Oraşului Gătaia; 

Dl. Kaba Gabor, reprezentant al Oraşului Jimbolia; 

Dl. Pasca Marinel, reprezentant al Oraşului Recaş; 

Dl. Groza Danuţ, reprezentant al Oraşului Sânnicolau Mare; 

Dl. Crasovan Danuţ, reprezentant al Comunei Balinţ;   

Dl. Tota Cornel, reprezentant al Comunei Banloc; 

Dl. Lăzărescu Ioan, reprezentant al Comunei Bara; 

Dl. Bohancanu Ioan, reprezentant al Comunei Beba Veche; 

Dl. Buzatu Constantin, reprezentant al Comunei Becicherecu Mic; 

Dl. Laza Gheorghe Florin, reprezentant al Comunei Belinţ; 

Dl. Lihoni Ioan, reprezentant al Comunei Bethausen; 

Dl. Duta Leontin, reprezentant al Comunei Biled; 

Dl. Stoian Gheorghe Marius, reprezentant al Comunei Birda; 

Dl. Pecora Dumitru, reprezentant al Comunei Bârna; 

Dl. Luca Dorel, reprezentant al Comunei Bogda; 

Dl. Stoi Constantin Cristian, reprezentant al Comunei Boldur; 

Dl. Dobra Eugen, reprezentant al Comunei Brestovăţ; 

Dl. Jivan Tiberiu Ionel, reprezentant al Comunei Bucovăţ; 

Dl. Sima Ioan, reprezentant al Comunei Cărpiniş; 

Dl. Crăciun Nicolae, reprezentant al Comunei Cenad; 

Dl. Ilas Gabriel, reprezentant al Comunei Cenei; 

Dl. Birdean Dorin Liviu, reprezentant al Comunei Checea; 

Dl. Muia Marcel, reprezentant al Comunei Chevereşu Mare; 

Dl. Stefanescu Ovidiu Nicolae, reprezentant al Comunei Comloşu Mare; 

Dl. Carebia Petru, reprezentant al Comunei Coşteiu; 

Dl. Petrovici Ioan Viorel, reprezentant al Comunei Criciova; 

Dl. Unguras Ioan, reprezentant al Comunei Curtea; 

Dl. Costanda  Nicolae, reprezentant al Comunei Darova; 
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Dl. Iacob Slavoliub, reprezentant al Comunei Denta; 

Dl. Nica Alin Adrian, reprezentant al Comunei Dudeştii Noi; 

Dl. Nacov Gheorghe, reprezentant al Comunei Dudeştii Vechi; 

Dl. Ihasz Ioan, reprezentant al Comunei Dumbrava; 

Dl. Szilagyi Geza, reprezentant al Comunei Dumbraviţa; 

Dl. Carcea Gheorghe Dorel, reprezentant al Comunei Fibiş; 

Dl. Lupulescu Samuel, reprezentant al Comunei Fârdea; 

Dl. Cizmas Miomir Dobrivoi, reprezentant al Comunei Foeni; 

Dl. Stoica Danuţ Toma, reprezentant al Comunei Găvojdia; 

Dl. Guran Cornel, reprezentant al Comunei Ghilad; 

Dl. Cadariu Vasile Dorin, reprezentant al Comunei Ghiroda; 

Dl. Ursu Timotei Ioan, reprezentant al Comunei Ghizela; 

Dl. Delvai Ion, reprezentant al Comunei Giarmata; 

Dl. Hotean Victor, reprezentant al Comunei Giera; 

Dl. Toma Iosif Ionel, reprezentant al Comunei Giroc; 

Dl. Cristeti Florentin, reprezentant al Comunei Giulvăz; 

Dl. Nastor Gheorghe, reprezentant al Comunei Gottlob; 

Dl. Codrescu Ovidiu Ioan, reprezentant al Comunei Iecea Mare; 

Dl. Filipiac Valeriu Ioan, reprezentant al Comunei Jamu Mare; 

Dl. Bociu Ionel Sabin Emil, reprezentant al Comunei Jebel; 

Dl. Suciu Ilie, reprezentant al Comunei Lenauheim; 

Dl. Munteanu Ioan Gheorghe, reprezentant al Comunei Liebling; 

Dl. Varga Ştefan, reprezentant al Comunei Livezile; 

Dl. Graur Vasile, reprezentant al Comunei Lovrin; 

Dl. Costa Ionel, reprezentant al Comunei Margina; 

Dl. Mic Aurel Dorin, reprezentant al Comunei Maşloc; 

Dl. Curuti Ionel, reprezentant al Comunei Mănăştiur; 

Dl. Fistea Ion, reprezentant al Comunei Moraviţa; 

Dl. Sorincau Ioan, reprezentant al Comunei Moşniţa Nouă; 

Dl. Muntean Liviu, reprezentant al Comunei Nădrag; 
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Dl. Mascovescu Ioan, reprezentant al Comunei Niţchidorf; 

Dl. Lazarescu Ion, reprezentant al Comunei Ohaba Lungă; 

Dl. Soboru Gheorghe Aleodor, reprezentant al Comunei Orţişoara; 

Dl. Szabo Csaba Zoltan, reprezentant al Comunei Otelec; 

Dl. Petricas Mihai, reprezentant al Comunei Parţa; 

Dl. Ignuta Dorin, reprezentant al Comunei Pădureni; 

Dl. Farcalau Ioan, reprezentant al Comunei Peciu Nou; 

Dl. Boancas Rodica, reprezentant al Comunei Periam; 

Dl. Toma Cornel, reprezentant al Comunei Pesac; 

Dl. Simoc Ioan, reprezentant al Comunei Pietroasa; 

Dl. Sas Ioan, reprezentant al Comunei Pişchia; 

Dl. Nanu Ion, reprezentant al Comunei Racoviţa; 

Dl. Golubov Ilie, reprezentant al Comunei Remetea Mare; 

Dl. Koller Gabriel Adrian, reprezentant al Comunei Sacoşu Turcesc; 

Dl. Petrişor Liviu, reprezentant al Comunei Saravale; 

Dl. Ion Dan Florin, reprezentant al Comunei Satchinez; 

Dl. Todaşca Ilie, reprezentant al Comunei Săcălaz; 

Dl. Miculescu Ioan Cornel, reprezentant al Comunei Secaş; 

Dl. Bara Viorel, reprezentant al Comunei Sânmihaiu Român; 

Dl. Popovici Viorel, reprezentant al Comunei Sânpetru Mare; 

Dl. Oprea Venus, reprezentant al Comunei Şag; 

Dl. Paul Nicu, reprezentant al Comunei Şandra; 

Dl. Bejera Vasile, reprezentant al Comunei Ştiuca; 

Dl. Sîntean Cosmin Gheorghe, reprezentant al Comunei Teremia Mare; 

Dl. Cernescu Eugen Miron, reprezentant al Comunei Tomeşti; 

Dl. Miculescu Dănuţ, reprezentant al Comunei Tomnatic; 

Dl. Nescu Iosif Ioan, reprezentant al Comunei Topolăvaţul Mare; 

Dl. Baran Aurica, reprezentant al Comunei Tormac; 

Dl. Barboni Iosif Valeriu, reprezentant al Comunei Traian Vuia; 

Dl. Vajda Pavel, reprezentant al Comunei Uivar; 
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Dl. Buicu Ion, reprezentant al Comunei Valcani; 

Dl. Horj Vasile, reprezentant al Comunei Variaş; 

Dl. Sima Ioan, reprezentant al Comunei V.V. Delamarina; 

Dl. Marinescu Tudor Nicolae, reprezentant al Comunei Voiteg. 

        Adunarea Generală alege dintre membrii săi Preşedintele Asociaţiei care are 
atribuţiile prevăzute în Statutul Asociaţiei şi care reprezintă Asociaţia în raporturile cu 
terţii, cu excepţia situaţiilor în care se prevede expres altfel. 

 Administrarea Asociaţiei 

        Consiliul Director este organul executiv de conducere al Asociaţiei, format din 
Preşedintele Asociaţiei şi încă 4 (patru) membri numiţi de Adunarea Generală, pe o 
perioadă de 4 ani. Componenţa Consiliului Director va asigura cât mai bine 
reprezentativitatea în cadrul acestui organ a tuturor membrilor Asociaţiei, utilizând 
principiul reprezentării prin rotaţie. 

         Sunt aleşi în calitate de membri ai Consiliului Director al Asociaţiei :  
1. Preşedinte - Judeţul Timiş reprezentat prin preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, dl. 
Moş Cristian-Alin ; 
2. Membru - Municipiul Timişoara, reprezentat prin primar, dl. Fritz Dominic-Samuel ;  
3. Membru - Oraşul Făget, reprezentat prin primar, dl. Avram Marcel ; 
4. Membru - Comuna Giarmata reprezentată prin primar, dl. Mihălceanu Claudiu ; 
5. Membru - Comuna Chevereşu Mare reprezentată prin primar, dl. Muia Marcel. 

 
Controlul Financiar al Asociaţiei 

         Controlul financiar intern al Asociaţiei este asigurat de o Comisie de Cenzori  
formată din 3 membri numiţi de Adunarea Generală pentru o perioadă de 3 (trei) ani, 
cu posibilitatea prelungirii.           

        Membrii Comisiei de Cenzori a Asociaţiei sunt : 

1. Moisă Mărioara, cetăţean ……………, expert contabil autorizat, născută la data de ………………, 
titulară a C.I. seria …. nr. ……………, eliberată de SPCLEP ………….. la data de ……………… ; 

2. Miga Margareta, cetăţean ……………., contabil autorizat, născută la data de ……………….., 
titulară a C.I. seria …… nr. ……………., eliberată de SPCLEP …………. la data de ………………….; 

3. Suici Dragoslav, cetăţean ………., contabil autorizat, născut la data de …………….., titular 
al C.I. seria ……. nr. …………… eliberată de SPCLEP …………… la data de ……………….. . 

 

         Prezentul act constitutiv reprezintă forma consolidată şi încorporează toate 
modificările şi completările suferite de acesta de la înfiinţare până în prezent. 
 

Prezentul act constitutiv a fost redactat în 5 (cinci) exemplare originale, astăzi .............. .  

 

                   Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş (ADID TIMIŞ), 
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                                  ANEXA nr. 2 la H.C.L. nr............/................... 

 

STATUTUL  

Asociației de dezvoltare intercomunitară de utilități publice  

pentru serviciile de salubrizare a localităților din județul Timiș 

„Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș„ (ADID TIMIȘ) 

-Forma consolidată – iunie 2021-  
 

Asociații : 

1. Județul Timis, cu sediul în Timişoara, bv. Revoluției din 1989 nr. 17/A, et. 2, cam. 208, jud. 

Timiş, reprezentat de dl. Moș Cristian-Alin, în calitate de vicepreşedinte al Consiliului 

Județean Timiş; 

2. Municipiul Timişoara, cu sediul în Timişoara, bv. C.D. Loga nr. 1, judetul Timiş, 

reprezentat de drept de dl.Fritz Dominic Samuel, în calitate de primar al Municipiului 

Timișoara; 

3. Municipiul Lugoj, cu sediul în Lugoj, P-ța Victoriei nr. 4, județul Timiş, reprezentat de 

drept de dl. Buciu Alexandru-Claudiu, în calitate de primar al Municipiului Lugoj; 

4. Oraşul Buziaş, cu sediul în Buziaş, str. Principală nr. 16, județul Timiş, reprezentat de 

drept de dl. Munteanu Sorin, în calitate de primar al Orașului Buziaș; 

5. Oraşul Ciacova, cu sediul în Ciacova, P-ța Cetății nr. 8, județul Timiş, reprezentat de drept 

de dl.Filip Petru, în calitate de primar al Orașului Ciacova; 

6. Oraşul Deta, cu sediul în Deta, str. Victoriei nr. 32, județul Timiş, reprezentat de de drept 

de dl.Roman Petru, în calitate de primar al Orașului Deta; 

7. Oraşul Făget, cu sediul în Făget, Calea Lugojului nr. 25, județul Timiş, reprezentat de 

drept dl.Avram Marcel, în calitate de primar al Orașului Făget; 

8. Oraşul Gătaia, cu sediul în Gătaia, str. Carpați nr. 106, județul Timiş, reprezentat de drept 

de dl.Cozarov Raul, în calitate de primar al Orașului Gătaia; 

9. Oraşul Jimbolia, cu sediul în Jimbolia, str. Tudor Vladimirescu nr. 81, județul Timiş, 

reprezentat de drept de dl. Postelnicu Darius Adrian, în calitate de primar al Orașului 

Jimbolia; 

10. Oraşul Recaş, cu sediul în Recaş, nr. 134, județul Timiş, reprezentat de drept de dl. Pavel 
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Teodor, în calitate de primar al Orașului Recaș; 

11. Oraşul Sânnicolau Mare, cu sediul în Sânnicolau Mare, str. Republicii nr. 15, județul Timiş, 

reprezentat de drept de dl. Groza Dănuț, în calitate de primar al Orașului Sânnicolau Mare; 

12. Comuna Balinț, cu sediul în Balinț, nr. 135, județul Timiş, reprezentată de drept de dl. 

Craşovan Dănuț, în calitate de primar al Comunei Balinț ; 

13. Comuna Banloc, cu sediul în Banloc, nr. 405, județul Timiş, reprezentată de drept de 

dl.Trifonescu Lucian, în calitate de primar al Comunei Banloc; 

14. Comuna Bara, cu sediul în Bara, nr. 44, județul Timiş, reprezentată de drept de dl. Ursu 

Daniel-Casian, în calitate de primar al Comunei Bara; 

15. Comuna Beba Veche, cu sediul în Beba Veche, nr. 292, județul Timiș, reprezentată de drept 

de dl. Bohăncanu Ioan, în calitate de primar al Comunei Beba Veche; 

16. Comuna Becicherecu Mic, cu sediul în Becicherecu Mic, nr. 649, județul Timiş, 

reprezentată de drept de dl. Rusu Raimond Ovidiu, în calitate de primar al Comunei 

Becicherecu Mic; 

17. Comuna Belinț, cu sediul în Belinț, nr. 147, județul Timiş, reprezentată drept de dl. Tîrziu 

Laurențiu Ionel, în calitate de primar al Comunei Belinț; 

18. Comuna Bethausen, cu sediul în Bethausen, nr. 66, județul Timiş, reprezentată de drept 

de dl. Lihoni Ioan, în calitate de primar al Comunei Bethausen ; 

19. Comuna Biled, cu sediul în Biled, nr. 359, județul Timiş, reprezentată de drept de dl. 

Oprișan Ovidiu Ioan, în calitate de primar al Comunei Biled; 

       20. Comuna Birda, cu sediul în Birda, nr. 110, județul Timiș, reprezentată de drept de dl. Stoian 

Gheorghe-Marius, în calitate de primar al Comunei Birda; 

21. Comuna Bârna, cu sediul în Bârna, nr. 76/a, județul Timiş, reprezentată de drept de dl. 

Pecora Dumitru, în calitate de primar al Comunei Bârna; 

22. Comuna Bogda, cu sediul în Bogda, nr. 9, județul Timiş, reprezentată de drept de dl. 

Iovănuț Iasmin Ciprian, în calitate de primar al Comunei Bogda; 

23. Comuna Boldur, cu sediul în Boldur, nr. 176, județul Timiş, reprezentată de drept de dl. 

Stoi Constantin-Cristian, în calitate de primar al Comunei Boldur; 

24. Comuna Brestovăț, cu sediul în Brestovăț, nr. 20, județul Timiş, reprezentată drept de dl. 
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Dobra Eugen, în calitate de primar al Comunei Brestovăț; 

25. Comuna Bucovăț, cu sediul în Bucovăț, nr. 178, județul Timiş, reprezentată de drept de dl. 

Pop Gheorghe, în calitate de primar al comunei Bucovăț; 

26. Comuna Cărpiniş, cu sediul în Cărpiniş, str. a III-a nr. 42, județul Timiş, reprezentată de 

drept de dl. Popa Dumitru Marcel, în calitate de primar al Comunei Cărpiniș; 

27. Comuna Cenad, cu sediul în Cenad, nr. 652, județul Timiş, reprezentată de drept de dl. 

Tița Andrei Codruț, în calitate de primar al Comunei Cenad; 

28. Comuna Cenei, cu sediul în Cenei, nr. 133, județul Timiş, reprezentată de drept de dl. 

Tanasin Sirgean, în calitate de primar al Comunei Cenei ; 

29. Comuna Checea, cu sediul in Checea, nr. 184, județul Timiş, reprezentată de drept de dl. 

Florea Daniel Florin, în calitate de primar al Comunei Checea; 

30. Comuna Chevereşu Mare, cu sediul în Chevereşu Mare, nr. 277, județul Timiş, 

reprezentată de drept de dl. Muia Marcel, în calitate de primar al Comunei Chevereşu Mare ; 

31. Comuna Comloşu Mare, cu sediul în Comloşu Mare, nr. 655, județul Timiş, reprezentată 

de drept de dl. Ştefănescu Ovidiu Nicolae, în calitate de primar al Comunei Comloşu Mare; 

32. Comuna Coşteiu, cu sediul în Coşteiu, nr. 668, județul Timiş, reprezentată de drept de dl. 

Carebia Petru, în calitate de primar al Comunei Coşteiu; 

33. Comuna Criciova, cu sediul în Criciova, nr. 51 A, județul Timiş, reprezentată de drept de 

d-na Cătană Romica Elena, în calitate de primar al Comunei Criciova; 

34. Comuna Curtea, cu sediul în Curtea, nr. 268, județul Timiş, reprezentată de drept de dl. 

Crăciunescu Marinel-Ovidiu, în calitate de primar al Comunei Curtea; 

35. Comuna Darova, cu sediul în Darova, nr. 152, județul Timiş, reprezentată de drept de dl. 

Tilihoi Sorin, în calitate de primar al Comunei Darova; 

36. Comuna Denta, cu sediul în Denta, nr. 224, județul Timiş, reprezentată de drept de dl. 

Tapanov Petru, în calitate de primar al Comunei Denta; 

37. Comuna Dudeştii Noi, cu sediul în Dudeştii Noi, nr. 29, județul Timiş, reprezentată de 

drept de dl. Ion Gosa, în calitate de primar al Comunei Dudeştii Noi; 

38. Comuna Dudeştii Vechi, cu sediul in Dudeştii Vechi, nr. 254, județul Timiș, reprezentată 

de drept de dl. Cucalan Bono, în calitate de primar al Comunei Dudeştii Vechi; 
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39. Comuna Dumbrava, cu sediul în Dumbrava, nr. 336, județul Timiş, reprezentată de drept 

de dl. Ihasz Ioan, în calitate de primar al Comunei Dumbrava; 

40. Comuna Dumbrăvița, cu sediul în Dumbrăvița, str. Petofi Sandor, nr. 31, județul Timiş, 

reprezentată de drept de dl. Bugarin Horia-Grigore, în calitate de primar al Comunei 

Dumbrăvița; 

41. Comuna Fibiş, cu sediul în Fibiş, nr. 94A, județul Timiş, reprezentată de drept de dl. Carcea 

Gheorghe Dorel, în calitate de primar al Comunei Fibiş; 

42. Comuna Fârdea, cu sediul în Fârdea, nr. 105, județul Timiş, reprezentată de drept de d-na 

Murari Maria Rovena Violeta, în calitate de primar al Comunei Fârdea; 

43. Comuna Foeni, cu sediul în Foeni, nr. 381, județul Timiş, reprezentată de drept de dl. 

Moldovan Saveta, în calitate de primar al Comunei Foeni; 

44. Comuna Găvojdia, cu sediul în Găvojdia, nr. 295, județul Timiş, reprezentată de drept de 

dl. Stoica Dănuț-Toma, în calitate de primar al Comunei Găvojdia; 

45. Comuna Ghilad, cu sediul în Ghilad, nr. 972 A, județul Timiş, reprezentată de drept de dl. 

Guran Cornel, în calitate de primar al Comunei Ghilad; 

46. Comuna Ghiroda, cu sediul în Ghiroda, str. Victoria nr. 46, județul Timiş, reprezentată de 

drept de dl. Stănuşoiu Ionuț, în calitate de primar al Comunei Ghiroda; 

47. Comuna Ghizela, cu sediul în Ghizela, nr. 41, județul Timiş, reprezentată de drept de dl. 

Mirean Mircea-Dinu, în calitate de primar al Comunei Ghizela; 

48. Comuna Giarmata, cu sediul în Giarmata, nr. 445, județul Timiş, reprezentată de drept 

de dl. Mihălceanu Claudiu, în calitate de primar al Comunei Giarmata; 

49. Comuna Giera, cu sediul în Giera, nr. 192, județul Timiş, reprezentată de drept de dl. Vicol 

Radu-Ionel, în calitate de primar al Comunei Giera;  

50. Comuna Giroc, cu sediul în Giroc, str. Semenic nr. 54, județul Timiş, reprezentată de drept 

de dl. Toma Iosif-Ionel, în calitate de primar al Comunei Giroc; 

51. Comuna Giulvăz, cu sediul în Giulvăz, nr. 172, județul Timiş, reprezentată de drept de dl. 

Cristeți Florentin Gheorghe, în calitate de primar al Comunei Giulvăz; 

52. Comuna Gottlob, cu sediul în Gottlob, nr. 275, județul Timiş, reprezentată de drept de dl. 

Nastor Gheorghe, în calitate de primar al Comunei Gottlob; 
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53. Comuna Iecea Mare, cu sediul în Iecea Mare, nr. 127 A, județul Timiş, reprezentată de 

drept de dl. Tomulea Liviu Ştefan, în calitate de primar al Comunei Iecea Mare; 

54. Comuna Jamu Mare, cu sediul în Jamu Mare, nr. 180 A, județul Timiş, reprezentată de 

drept de dl. Gagea-Neaga Petre, în calitate de primar al Comunei Jamu Mare; 

55. Comuna Jebel, cu sediul în Jebel, nr. 251, județul Timiş, reprezentată de drept de dl. Vatriaș 

Dan-Ciprian, în calitate de primar al Comunei Jebel;  

56. Comuna Lenauheim, cu sediul în Lenauheim, nr. 258, județul Timiş, reprezentată de drept 

de dl. Suciu Ilie, în calitate de primar al Comunei Lenauheim; 

57. Comuna Liebling, cu sediul în Liebling, nr. 528, județul Timiş, reprezentată de drept de dl. 

Munteanu Ioan-Gheorghe, în calitate de primar al Comunei Liebling; 

58. Comuna Livezile, cu sediul în Livezile, Str. Principală, nr. 191, județul Timiş, reprezentată 

de drept de dl. Varga Ştefan, în calitate de primar al Comunei Livezile; 

59. Comuna Lovrin, cu sediul în Lovrin, nr. 206, județul Timiş, reprezentată de drept de dl. 

Graur Vasile, în calitate de primar al Comunei Lovrin; 

60. Comuna Margina, cu sediul in Margina, nr. 1, județul Timiş, reprezentată de drept de dl. 

Costa Ionel, în calitate de primar al Comunei Margina; 

61. Comuna Maşloc, cu sediul în Maşloc, nr. 95, județul Timiş, reprezentată de drept de dl. 

Lupu Ionel, în calitate de primar al Comunei Mașloc; 

62. Comuna Mănăştiur, cu sediul în Mănăştiur, nr. 297, județul Timiş, reprezentată de drept 

de dl. Curuți Ionel, în calitate de primar al Comunei Mănăştiur; 

63. Comuna Moravița, cu sediul în Moravița, nr. 261, județul Timiş, reprezentată de drept de 

dl. Brăzdău Remus Răzvan, în calitate de primar al Comunei Moravița; 

64. Comuna Moşnița Nouă, cu sediul în Moşnița Nouă, nr. 73, județul Timiş, reprezentată 

drept de dl. Bucur Florin-Octavian, în calitate de primar al Comunei Moşnița Nouă; 

65. Comuna Nădrag, cu sediul în Nădrag, P-ța Centrală nr. 2, județul Timiş, reprezentată de 

drept de dl.  Muntean Liviu, în calitate de primar al Comunei Nădrag; 

66. Comuna Nițchidorf, cu sediul în Nițchidorf, nr. 212, județul Timiş, reprezentată de drept 

de dl. Drăghici Dănuț Ionel, în calitate de primar al Comunei Nițchidorf; 

67. Comuna Ohaba Lungă, cu sediul în Ohaba Lungă, nr. 33, județul Timiş, reprezentată de 
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drept de dl. Murărescu Gigi, în calitate de primar al Comunei Ohaba Lungă; 

68. Comuna Orțişoara, cu sediul în Orțişoara, nr. 209, județul Timiş, reprezentată de drept 

de dl. Sobolu Gheorghe Aleodor, în calitate de primar al Comunei Orțişoara; 

69. Comuna Otelec, cu sediul în Otelec, nr. 471/B, județul Timiş, reprezentată de drept de dl. 

Pascu Vasile Valentin, în calitate de primar al Comunei Otelec; 

70. Comuna Parța, cu sediul în Parța, nr. 282, județul Timiş, reprezentată de drept de dl. 

Drăgan Daniel, în calitate de primar al Comunei Parța; 

71. Comuna Pădureni, cu sediul în Pădureni, nr. 220, județul Timiş, reprezentată de drept de 

dl. Ignuța Dorin, în calitate de primar al Comunei Pădureni; 

72. Comuna Peciu Nou, cu sediul în Peciu Nou, nr. 189, județul Timiş, reprezentată de drept 

de dl. Drăgan Gabriel-Răzvan, în calitate de primar al Comunei Peciu Nou; 

73. Comuna Periam, cu sediul în Periam, nr. 986, județul Timiş, reprezentată de drept de dl. 

Dumitraş Cornel, în calitate de primar al Comunei Periam; 

74. Comuna Pesac, cu sediul în Pesac, nr. 360, județul Timiş, reprezentată de drept de dl. 

Toma Cornel, în calitate de primar al Comunei Pesac; 

75. Comuna Pietroasa, cu sediul în Pietroasa, nr. 108, județul Timiş, reprezentată de drept 

de dl. Ciocea Virgiliu-Victor, în calitate de primar al Comunei Pietroasa; 

76. Comuna Pişchia, cu sediul în Pişchia, nr. 261, județul Timiş, reprezentată de drept de dl. 

Sas Ioan, în calitate de primar al Comunei Pişchia; 

77. Comuna Racovița, cu sediul în Racovița, nr. 331, județul Timiş, reprezentată de drept de 

dl. Negru Nicolae Dănuț, în calitate de primar al Comunei Racovița; 

78. Comuna Remetea Mare, cu sediul în Remetea Mare, nr. 112, județul Timiş, reprezentată 

de drept de dl. Golubov Ilie, în calitate de primar al Comunei Remetea Mare; 

79. Comuna Sacoşu Turcesc, cu sediul în Sacoşu Turcesc, nr. 98, județul Timiş, reprezentată 

de drept de dl. Koller Gabriel Adrian, în calitate de primar al Comunei Sacoșu Turcesc; 

80. Comuna Saravale, cu sediul în Saravale, nr. 174, județul Timiş, reprezentată de drept de 

dl. Stoian Sava, în calitate de primar al Comunei Saravale; 

81. Comuna Satchinez, cu sediul în Satchinez, str. a V-a, nr. 82, județul Timiş, reprezentată 

de drept de dl. Cheaua Florin-Olimpiu, în calitate de primar al Comunei Satchinez; 
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82. Comuna Săcălaz, cu sediul în Săcălaz, nr. 368, județul Timiş, reprezentată de drept de 

dl. Nicu Viorel, în calitate de primar al Comunei Săcălaz; 

83. Comuna Secaş, cu sediul în Secaş, nr. 19, județul Timiş, reprezentată de drept de dl. Pop 

Simion, în calitate de primar al Comunei Secaş; 

84. Comuna Sânandrei, cu sediul în Sânandrei, nr. 516, județul Timiş, reprezentată de drept 

de dl. Coman Claudiu Florin, în calitate de primar al Comunei Sânandrei; 

85. Comuna Sânmihaiu Român, cu sediul in Sânmihaiu Român, nr. 1, județul Timiș, 

reprezentată de drept de dl. Mărcuți Viorel, în calitate de primar al Comunei Sânmihaiu 

Român; 

86. Comuna Sânpetru Mare, cu sediul în Sânpetru Mare, nr. 1, județul Timiş, reprezentată 

de drept de dl. Popovici Viorel, în calitate de primar al Comunei Sânpetru Mare; 

87. Comuna Şag, cu sediul în Şag, str. a II-a, nr. 49, județul Timiş, reprezentată de drept de 

dl. Roşu Flavius-Alin, în calitate de primar al Comunei Şag; 

88. Comuna Şandra, cu sediul în Şandra, nr. 6, județul Timiş, reprezentată de drept de dl. 

Savu Luchian, în calitate de primar al Comunei Şandra; 

89. Comuna Ştiuca, cu sediul în Ştiuca, nr. 111, județul Timiş, reprezentată de drept de dl. 

Bejera Vasile, în calitate de primar al Comunei Știuca;  

90. Comuna Teremia Mare, cu sediul în Teremia Mare, nr. 559, județul Timiş, reprezentată 

de drept de dl. Gui Cornel Vasile, în calitate de primar al Comunei Teremia Mare; 

91. Comuna Tomeşti, cu sediul în Tomeşti, nr. 46, județul Timiş, reprezentată de drept de 

dl. Medelean Costel, în calitate de primar al Comunei Tomeşti; 

92. Comuna Tomnatic, cu sediul în Tomnatic, nr. 258, județul Timiş, reprezentată de drept 

de dl. Vasiu Stoian, în calitate de primar al Comunei Tomnatic; 

93. Comuna Topolovățu Mare, cu sediul în Topolovățu Mare, nr. 321, județul Timiş, 

reprezentată de drept de dl. Doța Ovidiu-Petru, în calitate de primar al Comunei Topolovățu 

Mare; 

94. Comuna Tormac, cu sediul în Tormac, nr. 467, județul Timiş, reprezentată de drept de 

dl. Lazăr Marius, în calitate de primar al Comunei Tormac; 

95. Comuna Traian Vuia, cu sediul în localitatea Sudriaș, nr. 163 A, Comuna Traian Vuia,  
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județul Timiș, reprezentată de drept de dl. Petruescu Vasile Bujor, în calitate de primar al 

Comunei Traian Vuia; 

96. Comuna Uivar, cu sediul în Uivar, nr. 348, județul Timiş, reprezentată de drept de dl. 

Săvulescu Bogdan-Gheorghe, în calitate de primar al Comunei Uivar; 

97. Comuna Valcani, cu sediul în Valcani, nr. 222, județul Timiş, reprezentată de drept de 

dl. Buicu Dragoș Ioan, în calitate de primar al Comunei Valcani; 

98. Comuna Variaş, cu sediul în Variaş, nr. 619, județul Timiş, reprezentată de drept de dl. 

Birău Nicolae, în calitate de primar al Comunei Variaş; 

99. Comuna Victor Vlad Delamarina, cu sediul în Victor Vlad Delamarina, nr. 127, județul 

Timiş, reprezentată de drept de dl. Cardaş Ioan Cristian, în calitate de primar al Comunei 

Victor Vlad Delamarina; 

100. Comuna Voiteg, cu sediul în Voiteg, nr. 114, județul Timiş, reprezentată de dl. Olaru 

Iulian-Cristian, în calitate de viceprimar, conf. H.C.L. Voiteg nr. 9/21.12.2020; 

denumiți colectiv ”Asociații” și invidual ”Asociatul”, 

  Ne exprimăm voința de a coopera și de a ne asocia în conformitate cu 
prevederile Legii administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,  cu modificările și 
completările ulterioare, abrogată prin Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, Legii serviciilor comunitare 
de utilități publice nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 426/2001 
pentru aprobarea Ordonanței de Urgență nr. 78/2000 privind regimul deșeurilor, abrogată 
prin Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor,  Legii nr. 101/2006 a serviciului de 
salubrizare a localităților, Ordonanței de Urgență nr. 74/2018 pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind 
modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr. 31/2019, Legii nr. 515/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului 
nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, precum și ale Ordonanței 
Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări 
prin Legea nr. 246/2005, în cadrul Asociației de dezvoltare intercomunitară de utilități publice 
pentru serviciul de salubrizare a localităților ”Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 
Deșeuri Timiș” (denumită în continuare Asociația), persoana juridică de drept privat, cu 
statutul de utilitate publică, în scopurile prevăzute de art. 4 din prezentul statut. 
 

CAPITOLUL I 

Denumirea, sediul și durata Asociației 
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Art. 1 Denumirea Asociației este ”Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș” 

(”ADID TIMIȘ”), conform dovezii privind disponibilitatea denumirii eliberate de Ministerul 

Justiției sub nr. 65482 din 15.09.2008. Asociația va avea ștampilă și însemne proprii. 

 

Art. 2 (1) Sediul Asociației este în România, municipiul Timișoara, Piața Romanilor, Nr. 4, 

Ap. 2, județul Timiș. 

 

(2) Sediul Asociației va putea fi mutat în orice alt loc aflat pe raza unităților administrativ-

teritoriale membre, în baza unei hotărâri a Consiliului Director, conform prezentului statut. 

 

Art. 3 Asociația este constituită pe o perioadă nedeterminată, începând cu data înscrierii 

sale în Registrul asociațiilor și fundațiilor aflat la grefa Judecătoriei Timișoara, sub nr. 

101/07.10.2009. 

 

 

CAPITOLUL II 

Scopul și obiectivele Asociației 

 

Art. 4 Scopul Asociației. 

(1) Asociația se constituie în scopul înființării, organizării, reglementării, exploatării, 

monitorizării și gestionării în comun a serviciului de salubrizare a localităților (denumit, în 

continuare, ”Serviciul”) pe raza de competență a unităților administrativ-teritoriale din 

județul Timiș, membre ale Asociației, precum și realizării în comun a unor proiecte de 

investiții publice de interes zonal sau regional destinate înființării, modernizării și/sau 

dezvoltării, după caz, a sistemului de management integrat al deșeurilor-SMID (denumită, 

în continuare, ”Strategia de dezvoltare„).    

(2) Forma de gestiune a Serviciului va fi gestiunea delegată, care se va realiza, în baza unuia 

sau mai multor contracte de delegare a gestiunii (denumite, în continuare, ”Contracte de 

delegare”) atribuite operatorilor conform prevederilor Legii nr. 51/2006, cu modificările și 

completările ulterioare, și ale actelor normative speciale aplicabile.  

(3) Asociații declară că interesul comun ce stă la baza constituirii Asociației este interesul 

general al utilizatorilor de pe raza unităților administrativ-teritoriale membre pentru 

îmbunătățirea calității Serviciului, în condițiile unor tarife și/sau taxe1 care să respecte 

limitele de suportabilitate ale populației și principiul ”poluatorul plătește”, atingerea și 

respectarea standardelor europene privind protecția mediului, precum și creșterea 

 
1 Plata serviciilor prin tarif constituie regula, iar plata serviciilor prin taxă, constituie excepția. 
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capacității de atragere a fondurilor europene pentru finanțarea investițiilor necesare în 

infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului. 

(4) Serviciul de salubrizare cuprinde următoarele activități:  

a) colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor menajere şi al deșeurilor similare 

(deşeurile care, din punctul de vedere al naturii şi al compoziției, sunt comparabile cu 

deşeurile menajere, exclusiv deşeurile din producție, din agricultură şi din activități 

forestiere) provenind din activități comerciale din industrie, instituții și de la populație, 

inclusiv fracții colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente 

electrice şi electronice, baterii şi acumulatori; 

 

b) organizarea prelucrării, neutralizării şi valorificării materiale şi energetice a deşeurilor; 

c) operarea/administrarea stațiilor de transfer pentru deşeurile municipale şi deşeurile 

similare; 

d) sortarea deşeurilor municipale şi a deşeurilor similare în stațiile de sortare; 

e) organizarea tratării mecano-biologice/compostare a deşeurilor municipale şi a deşeurilor 

similare; 

f) administrarea depozitelor de deşeuri şi/sau a instalațiilor de eliminare a deşeurilor 

municipale şi a deşeurilor similare.  

 

(5) Modul de organizare şi funcționare a Serviciului de salubrizare din județul Timiș 

respectă următoarele principii: 

a) protecția sănătății populației;  

b) autonomia locală şi descentralizarea serviciilor ; 

c) responsabilitatea față de cetățeni;  

d) conservarea şi protecția mediului înconjurător;  

e) asigurarea calității şi continuității serviciului; 

f) tarifarea echitabilă, corelată cu calitatea şi cantitatea serviciului prestat; 

g)  nediscriminarea şi egalitatea de tratament al utilizatorilor; 

h) transparența, consultarea şi antrenarea în decizii a cetățenilor; 

i) administrarea corectă şi eficientă a bunurilor din proprietatea publică sau privată a 

unităților administrativ-teritoriale şi a banilor publici; 

j) securitatea serviciului;  

k) dezvoltarea durabilă. 

 

Art. 5 Obiectivele Asociației sunt următoarele: 

a) să elaboreze și să aprobe strategia de dezvoltare a Serviciului; 

b) să monitorizeze derularea proiectelor de investiții în infrastructura tehnico-edilitară 

aferentă Serviciului; 
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c) să constituie interfață pentru discuții și să fie un partener activ pentru autoritățile 

administrației publice locale în ceea ce privește aspectele de dezvoltare și de gestiune a 

Serviciului, în scopul de a coordona politicile și acțiunile de interes general; 

d) să elaboreze și să aprobe caietul/caietele de sarcini și regulamentul/regulamentele 

Serviciului; 

e) să elaboreze și să aprobe documentațiile de atribuire a contractului/contractelor de 

delegare și să stabilească condițiile de participare și criteriile de selecție a operatorilor, cu 

excepția atribuirii directe; 

f) să încheie contractul/contractele de delegare cu operatorii, în numele și pe seama 

unităților administrativ-teritoriale membre implicate, în baza mandatelor primite de la 

acestea; 

g) să monitorizeze executarea contractului/contractelor de delegare încheiate cu operatorii 

pentru activitățile ce compun Serviciul și să informeze regulat membrii săi despre acestea, 

să urmărească îndeplinirea obligațiilor asumate de operatori (îndeosebi în ceea ce privește 

realizarea indicatorilor de performanță, executarea lucrărilor încredințate operatorilor și 

calitatea Serviciului furnizat utilizatorilor) și, în conformitate cu mandatul primit și cu 

prevederile contractuale, să aplice penalitățile contractuale; 

h) să identifice și să propună orice acțiuni vizând creșterea oportunităților de finanțare a 

proiectelor de investiții în infrastructura tehnico-edilitară aferentă Serviciului; 

i) să îmbunătățească planificarea investițiilor în infrastructura tehnico-edilitară a Serviciului; 

j) să coordoneze implementarea unui management integrat al deșeurilor în județul Timiș, 

corelat cu Planul Județean de Gestiune al Deșeurilor; 

k) să adopte politica tarifară cu privire la activitățile de salubrizare care se desfășoară la 

nivelul SMID.  

 

Art. 6 Realizarea obiectivelor Asociației. 

Pentru realizarea obiectivelor Asociației, prin prezentul Statut asociații mandatează 

Asociația să exercite în numele și pe seama lor următoarele atribuții : 

(1) Atribuții legate de Serviciu, potrivit art. 10 alin. 5 din Legea 51/2006: 

a) elaborarea și aprobarea strategiilor proprii privind dezvoltarea Serviciului, a programelor 

de reabilitare, extindere și monitorizare a SMID existent, precum și a programelor de 

înființare a unor noi sisteme, inclusiv cu consultarea operatorilor; 

b) coordonarea proiectării și execuției lucrărilor tehnico-edilitare, în scopul realizării 

acestora într-o concepție unitară și corelată cu programele de dezvoltare economico-socială 

a localităților, de amenajare a teritoriului, urbanism și mediu; 

c) urmărirea, monitorizarea și raportarea indicatorilor de performanță și aplicarea 

metodologiei de comparare a acestor indicatori, prin raportare la operatorul cu cele mai 

bune performanțe din domeniul serviciului de salubrizare; 
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d) elaborarea și aprobarea regulamentului Serviciului, a caietului de sarcini, a contractelor 

de furnizare/prestare a Serviciului și a altor acte normative locale referitoare la serviciul de 

salubrizare pe baza regulamentelor cadru elaborate și aprobate de autoritățile de 

reglementare competente - Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile 

Comunitare de Utilități Publice, denumită, în continuare, ”A.N.R.S.C.„; 

e) aprobarea stabilirii, ajustării sau modificării tarifelor pentru activitățile componente ale 

Serviciului organizate pentru atribuirea contractelor de delegare a gestiunii; 

f) aprobarea măsurilor de protecție și conservare a mediului natural și construit; 

g) stabilirea cerințelor și criteriilor de participare și selecție a operatorilor la procedurile 

publice organizate pentru atribuirea contractelor de delegare a gestiunii; 

h) aprobarea stabilirii, ajustării sau, după caz, a modificării tarifelor activităților 

componente ale Serviciului, propuse de operatori, în baza metodologiilor elaborate de 

autoritățile de reglementare, potrivit competențelor acordate acestora prin legea specială; 

i) refuzarea, în condiții justificate, a aprobării stabilirii, ajustării sau modificării tarifelor 

propuse de operator, iar pentru serviciile care funcționează în condiții de monopol, 

solicitarea avizului autorităților de reglementare competente - A.N.R.S.C. - Consiliul 

Concurenței; 

j) rezilierea unilaterală a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor și organizarea unei 

noi proceduri pentru delegarea gestiunii acestora, dacă constată și dovedesc nerespectarea 

repetată de către operator a obligațiilor contractuale și dacă operatorul nu adoptă programe 

de măsuri care să respecte condițiile contractuale și să asigure atingerea, într-un interval 

de timp prestabilit, a parametrilor de calitate asumați; 

k) urmărirea, controlarea și supravegherea modului în care se realizează serviciile de 

salubrizare, respectiv modul de respectare și îndeplinire a obligațiilor contractuale asumate 

de operatori, inclusiv în relația cu utilizatorii, calitatea serviciilor furnizate/prestate, 

indicatorii de performanță ai serviciilor furnizate/prestate, modul de administrare, 

exploatare, conservare și menținere în funcțiune, dezvoltare sau modernizare a sistemelor 

de salubrizare, modul de formare, stabilire, modificare și ajustare a tarifelor pentru serviciile 

de salubrizare. 

Pentru diferitele activități componente în legătură cu serviciul atât în privința stabilirii 

tarifelor, cât și activității de monitorizare a operatorilor se va face în baza mandatelor 

primite de la concedenții serviciilor de salubrizare. 

(2) Atribuții în raporturile cu utilizatorii serviciilor de salubrizare: 

a) asigurarea gestionării și administrării serviciilor de salubrizare pe criterii de 

competitivitate și eficiență economică și managerială, având ca obiectiv atingerea și 

respectarea indicatorilor de performanță al serviciului, stabiliți prin contractele de delegare 

a gestiunii, respectiv prin hotărârea de dare în administrare, în cazul gestiunii directe; 
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b) consultarea asociațiilor utilizatorilor în vederea stabilirii politicilor și strategiilor locale 

și a modalităților de organizare și funcționare a activităților ce compun Serviciul; 

c) informarea periodică a utilizatorilor asupra stării serviciilor de salubrizare și asupra 

politicilor de dezvoltare a acestora; 

d) medierea și soluționarea conflictelor dintre utilizatori și operator, la cererea uneia dintre 

părți; 

e) monitorizarea și controlarea modului de respectare a obligațiilor și responsabilităților 

asumate de operatori prin contractele de delegare a gestiunii cu privire la: respectarea 

indicatorilor de performanță și a nivelurilor de calitate a serviciilor de salubrizare, ajustarea 

periodică a tarifelor conform formulelor de ajustare negociate la încheierea contractelor de 

delegare a gestiunii, respectarea Legii concurenței nr. 21/1996, republicată, exploatarea 

eficientă și în condiții de siguranță a sistemelor de salubrizare sau a altor bunuri aparținând 

patrimoniului public și/sau privat al unităților administrativ-teritoriale, afectate serviciilor, 

asigurarea protecției mediului, a domeniului public, asigurarea protecției sănătătii și 

confortului  utilizatorilor. 

(3) Atribuții în raporturile cu operatorii Serviciului: 

a) să solicite informații cu privire la nivelul și calitatea serviciului furnizat/prestat și cu 

privire la modul de întreținere, exploatare și administrare a bunurilor din proprietatea 

publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale, încredințate pentru realizarea 

serviciului; 

b) să invite operatorii pentru audieri, în vederea concilierii diferendelor apărute în relația 

cu utilizatorii serviciilor; 

c) să monitorizeze și să exercite controlul cu privire la furnizarea/prestarea serviciilor de 

salubrizare și să ia măsurile necesare în cazul în care operatorii nu asigură indicatorii de 

performanță și continuitatea serviciilor pentru care s-au obligat; 

d) să sancționeze operatorii în cazul în care aceștia nu operează la nivelul indicatorilor de 

performanță și eficiență la care s-au obligat și nu asigură continuitatea serviciilor; 

e) să respecte angajamentele asumate față de operatori prin hotărârea de dare în 

administrare a serviciului, respectiv prin clauzele contractuale stabilite prin contractul de 

delegare a gestiunii serviciului; 

f) să păstreze în condițiile legii, confidențialitatea datelor și informațiilor economico-

financiare privind activitatea operatorilor, altele decât cele de interes public; 

g) să asigure un tratament egal pentru toți operatorii, indiferent de forma de proprietate, 

țara de origine, de organizarea acestora și de modul de gestiune adoptat. 
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CAPITOLUL III 

Patrimoniul Asociației 

 

Art. 7 (1) Patrimoniul Asociației este compus din bunurile și resursele proprii, necesare 

acoperirii cheltuielilor de organizare și funcționare și desfășurării activităților proprii, pe 

de o parte, și din dreptul de folosință gratuită asupra unor bunuri din domeniul public sau 

privat al asociaților, acordat sau ce va fi acordat Asociației de către asociați, pe de altă 

parte. 

(2) Patrimoniul inițial al Asociației de 105.000 lei, a fost constituit din contribuțiile, în 

numerar, a asociaților, după cum urmează : 

❖ Cu suma de 5.000 lei contribuie: Județul Timiș și Municipiul Timișoara 

❖ Cu suma de 2.000 lei contribuie Comuna Topolovațu Mare 

❖ Cu suma de 1.500 lei contribuie: Comuna Cenei și Comuna Checea  

❖ Cu suma de 1.200 lei contribuie: Orașul Făget 

❖ Cu suma de 1.000 lei contribuie:   

Municipiul Lugoj,  Orașul Ciacova, Orașul Deta, Orașul Gătaia, Orașul Jimbolia, Orașul 

Sânnicolau Mare, Comuna Balinț, Comuna Bara, Comuna Beba Veche, Comuna Becicherecu 

Mic, Comuna Belinț, Comuna Bethausen, Comuna Birda, Comuna Bârna, Comuna Bogda, 

Comuna Boldur, Comuna Brestovăț, Comuna Bucovăț, Comuna Cărpiniș, Comuna Cenad, 

Comuna Chevereșu Mare, Comuna Comloșu Mare, Comuna Coșteiu, Comuna Criciova, 

Comuna Curtea, Comuna Darova, Comuna Denta, Comuna Dudeștii Noi, Comuna Dudeștii 

Vechi, Comuna Dumbrava, Comuna Dumbrăvița, Comuna Fibiș, Comuna Fârdea, Comuna 

Găvojdia, Comuna Ghilad, Comuna Ghiroda, Comuna Ghizela, Comuna Giarmata, Comuna 

Giroc, Comuna Giulvăz, Comuna Gottlob, Consiliul local Iecea Mare, Comuna Jamu Mare, 

Comuna Jebel, Comuna Lenauheim, Comuna Liebling, Comuna Livezile, Comuna Lovrin, 

Comuna Margina, Comuna Mașloc, Comuna Mănăștiur, Comuna Moravița, Comuna 

Moșnița Nouă, Comuna Nădrag, Comuna Nițchidorf, Comuna Ohaba Lungă, Comuna 

Orțișoara, Comuna Otelec, Comuna Parța, Comuna Pădureni, Comuna Peciu Nou, Comuna 

Periam, Comuna Pesac, Comuna Pietroasa, Comuna Pișchia, Comuna Remetea Mare, 

Comuna Sacoșu Turcesc, Comuna Saravale, Comuna Satchinez, Comuna Săcălaz, Comuna 

Secaș, Comuna Sânmihaiu Român, Comuna Șag, Comuna Știuca, Comuna Teremia Mare, 

Comuna Tomești, Comuna Tormac, Comuna Traian Vuia, Comuna Uivar, Comuna Valcani, 

Comuna Variaș,     Comuna V.V. Delamarina, Comuna Voiteg. 
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❖ Cu suma de 500 lei contribuie: Oraș Buziaș, Oraș Recaș, Comuna Foeni, Comuna 

Racovița, Comuna Sânpetru Mare, Comuna Șandra, Comuna Tomnatic. 

❖ Cu suma de 300 lei contribuie Comuna Giera. 

Art. 8 Sursele de venit ale Asociației sunt următoarele: 

a) contribuțiile asociaților la formarea patrimoniului inițial, cotizațiile asociaților și alte 

contribuții de la bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale membre, inclusiv 

penalități pentru plata cu întârziere a contribuției datorate; 

b) dobânzile rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condițiile legii; 

c) donații, sponsorizări sau legate; 

d) venituri din contractele cu organizațiile care implementează obligațiile privind 

răspunderea extinsă a producătorului – O.I.R.E.P.; 

e) venituri din furnizarea informațiilor reutilizate, precum și sumele percepute pentru 

realizarea copiilor documentelor care conțin informații cu caracter public ; 

f) orice alte surse de venituri prevăzute de lege sau de prezentul statut. 

 

Art. 9 (1) Cotizația anuală se stabilește în baza hotărârii Adunării Generale a asociaților, iar 

plata cotizației anuale se va face până, cel mai târziu, la data de 15 martie a anului în curs.  

(2) Plata altor sume stabilite cu titlu de contribuții sau cotizații suplimentare va fi făcută 

până la data prevăzută în hotărârile Adunării generale a Asociației/asociaților implicați. 

(3) Orice întârziere la plata sumelor prevăzute în prezentul articol, va obliga asociatul 

respectiv la plata penalităților de întârziere în valoare de 0,5 %  începând cu ziua următoare 

datei scadenței. Aceste sume vor fi facturate de către ADID Timiș, vor constitui venit al 

Asociației și vor fi utilizate pentru funcționarea acesteia. 

(4) Întârzierile la plata sumelor datorate de asociați către ADID Timiș pentru o perioadă 

care depășește 6 luni atrage obligația de a plăti triplul cotizației anuale.  

 

Art. 10 Asociația nu are calitatea de operator regional și nu va desfășura activități 

economice. 

 

Art. 11 Asociația are un buget propriu de venituri și cheltuieli. Situațiile financiare se 

întocmesc și se publică în conformitate cu legislația în vigoare. 

 

Art. 12 Asociația are calitatea de persoană impozabilă din punctul de vedere al T.V.A. pentru 

asigurarea serviciilor de salubrizare pentru unitățile administrativ-teritoriale membre, 

atunci când acționează conform art. 271 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. 
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CAPITOLUL IV 

 

Asociații 

 

Art. 13 Reprezentarea asociaților. 

(1) Asociații sunt reprezentați, de drept, în Adunarea  Generală a Asociației de către primari, 
respectiv de către președintele consiliului județean.  
(2) Primarii pot delega, prin dispoziție, calitatea lor de reprezentanți ai unităților 

administrativ-teritoriale în Adunarea Generală a Asociației viceprimarilor, administratorilor 

publici, precum şi oricăror alte persoane din aparatul de specialitate al primarului sau din 

cadrul unei instituții publice de interes local. Delegarea de atribuții se face numai cu 

informarea prealabilă a persoanei căreia i se deleagă atribuțiile. 

(3) Județul este reprezentat de drept în Adunarea Generală a Asociației de către preşedintele 
consiliului județean. Preşedintele consiliului județean poate delega calitatea sa de 
reprezentant de drept în adunările generale unuia dintre vicepreşedinții consiliului 
județean, secretarului general al județului, administratorului public, precum şi oricăror alte 
persoane din cadrul aparatului de specialitate propriu sau din cadrul unei instituții publice 
de interes județean. Delegarea de atribuții se face numai cu informarea prealabilă a 
persoanei căreia i se deleagă atribuțiile. 
(4) Dispoziția de delegare trebuie să prevadă perioada, atribuțiile delegate şi limitele 

exercitării atribuțiilor delegate, sub sancțiunea nulității. Dispoziția va fi transmisă în copie 

certificată pentru conformitate cu originalul, Asociației și președintelui Asociației, în termen 

de 3 zile lucrătoare de la data emiterii, dar cu cel puțin o zi înainte de data la care delegatul 

va asigura reprezentarea UAT-ului membru în Adunarea Generală a ADID Timiș.  

(5) Dacă un asociat se află într-o situație excepțională, care impune emiterea unei hotărâri 

a organului său deliberativ de numire/revocare/înlocuire a reprezentantului, va transmite 

actul emis, în copie certificată pentru conformitate cu originalul, către Asociație și 

președintelui Asociației, în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la data emiterii.  

 

Art. 14 Drepturile asociaților 

Asociații au următoarele drepturi: 

a) să aleagă și să fie aleși în organele de conducere ale Asociației, prin reprezentanții lor în 

aceste organe; 

b) să participe la luarea hotărârilor în cadrul Asociației, conform prevederilor prezentului 

statut; 

c) să primească, la cerere, toate informațiile disponibile care privesc activitatea Asociației. 

 

Art. 15 Obligațiile asociaților 

Asociații au următoarele obligații: 
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A) Obligații în legătură cu Statutul Asociației și Contractele de delegare: 

a) să respecte statutul, actul constitutiv și hotărârile organelor de conducere ale Asociației; 

b) să plătească cotizația anuală și cotizațiile/contribuțiile suplimentare stabilite prin 

hotărârile Asociației/asociaților implicați; 

c) să promoveze și să participe activ la acțiunile desfășurate de Asociație; 

d) să participe, prin reprezentanții lor, la ședințele Adunării Generale a Asociației și ale 

Consiliului Director, după caz; 

e) să supună aprobării consiliilor locale solicitările adresate de Asociație pentru primirea 

mandatelor, cu stricta respectare a condițiilor și termenelor prevăzute de lege pentru 

adoptarea actelor normative; 

f) să respecte prevederile contractelor de delegare și ale tuturor documentelor care 

constituie Documentația de atribuire; 

g) să sesizeze, de îndată, orice neregulă constatată în raza UAT-ului cu privire la realizarea 

de către operatorul delegat, a obligațiilor asumate prin contractul de delegare; 

h) să transmită, de îndată, către ADID Timiș orice sesizare/reclamație a utilizatorilor aflați 

în raza UAT-ului în legătură cu îndeplinirea obligațiilor asumate de operatorul delegat; 

i) să sprijine activ Asociația în acțiunile de inspecție și monitorizare desfășurate în raza 

UAT-ului  și să respecte Procedura de monitorizare al ADID Timiș. 

B) Obligații speciale în legătură cu finanțarea 

i) În baza competențelor exclusive pe care le au în organizarea Serviciului unitățile 

administrativ-teritoriale, asociaților le revine responsabilitatea pentru neîndeplinirea 

angajamentelor asumate în vederea utilizării creditelor bancare, a fondurilor 

nerambursabile, a fondurilor transferate de la bugetul de stat, ca participare la cofinanțarea 

unor programe de investiții realizate cu finanțare externă, precum şi din bugetele unor 

ordonatori principali de credite ai bugetului de stat, necesare finanțării şi realizării 

investițiilor aferente Serviciului, în scopul atingerii țintelor de conformare asumate de 

România prin Tratatul de aderare la Uniunea Europeană şi/sau impuse prin regulamentele 

şi directivele europene transpuse în legislația națională. 

ii) Încălcarea angajamentelor de către unitățile administrativ-teritoriale, asociați ai ADID 

Timiș, va atrage consecința suportării prejudiciului creat, în conformitate cu disp. art. 521 

din Legea nr. 51/2006. 

iii) În situația în care Asociația este obligată la plata de despăgubiri sau alte sume prin 

hotărâre judecătorească definitivă, asociații implicați vor contribui la constituirea acestor 

sume prin raportare la numărul de utilizatori. 
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Art. 16 Încetarea calității de asociat al ADID Timiș 

(1) Calitatea de asociat încetează în cazul retragerii sau excluderii din Asociație, conform 

prevederilor prezentului articol. 

(2)  Retragerea din Asociație nu poate avea loc decât în situația în care asociatul respectiv 
se retrage unilateral din contractul de delegare la care este parte în calitate de delegatar. 
Dacă oricare dintre asociați dorește să se retragă din contractul de delegare și, respectiv, 
din Asociație, acesta va notifica președintelui Asociației și celorlalți asociați intenția sa. 
Președintele Asociației va convoca Adunarea Generală a Asociației în cel mult 30 de zile de 
la data primirii unei astfel de notificări. 

(3) Adunarea Generală a Asociației va analiza consecințele retragerii și modificările ce se 
impun la contractele de delegare, în special în ceea ce privește investițiile, conform 
prevederilor fiecărui contract de delegare, și va hotărî modificarea corespunzătoare a 
prezentului statut și a actului constitutiv al Asociației. 
(4) În cazul în care un asociat nu aprobă contractul de delegare ce urmează să fie încheiat 

cu operatorul desemnat sau se retrage unilateral din acest contract, indiferent că retragerea 

are loc înainte sau după intrarea în vigoare a respectivului contract de delegare, acesta va 

fi exclus din Asociație. Președintele Asociației va convoca Adunarea Generală în cel mult 30 

de zile de la data la care s-a luat cunoștință despre respectiva situație. Adunarea Generală 

va hotărî excluderea din Asociație, va analiza consecințele excluderii și modificările ce se 

impun la contractele de delegare, în special cu privire la investiții, în conformitate cu 

prevederile contractelor de delegare respective, și va hotărî modificarea corespunzătoare a 

prezentului statut și a actului constitutiv al Asociației. Este asimilat refuzului de a delega 

gestiunea Serviciului și neadoptarea, în două ședințe consecutive ale autorității deliberative 

a respectivului asociat, a hotărârii de aprobare a delegării gestiunii Serviciului către 

operatorul prevăzut la Art. 21 alin (2) lit. g) din alte motive decât un vot negativ. 

Neaprobarea contractului de delegare include și situația în care asociatul nu acordă mandat 

ADID-ului pentru demararea procedurii de achiziție și/sau refuză încheierea contractului 

de delegare. 

(5) Orice membru care se retrage sau este exclus din Asociație este obligat să plătească: 

a) sumele corespunzătoare investițiilor (modernizare, reabilitare, bunuri noi, indiferent dacă 

sunt extinderi sau înlocuiri) în infrastructura aferentă Serviciului delegat, de care a 

beneficiat pe durata cât a fost membru al Asociației; 

b) sumele care sunt prevăzute ca despăgubiri în contractele de delegare. 

(6) Asociații, membri ai Asociației,  care au delegat împreună gestiunea Serviciului/activității 

de salubrizare către acelaşi operator/operator regional se pot retrage din asociație înainte 

de data expirării contractelor de delegare a gestiunii serviciilor numai cu acordul majorității 

celorlalte unități administrativ-teritoriale membre, exprimat prin hotărâri ale autorităților 

deliberative ale acestora, precum şi cu acordul scris al entităților finanțatoare, în situația în 

care beneficiază de proiecte de investiții cofinanțate din fonduri europene, şi numai după 
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plata despăgubirilor prevăzute în contractele de delegare a gestiunii serviciilor sau, după 

caz, în prezentul Statut, conform art. 10 alin. 11 din Legea nr. 51/2006.  

 

Art. 17 Dobândirea calității de membru al Asociației după înființare 

 (1) Asociația poate accepta, cu acordul asociaților, noi membri. Aceștia au dreptul și 

obligația să atribuie gestiunea Serviciului operatorului regional cu care Asociația a încheiat 

sau va încheia contractul de delegare, în numele și pe seama asociaților, în condițiile legii. 

Pentru a vota o astfel de hotărâre, reprezentanții asociaților în Adunarea Generală a 

Asociației au nevoie de un mandat special, prealabil, din partea unităților administrativ-

teritoriale, pe care le reprezintă, acordat prin hotărâre a consiliului local sau județean, după 

caz. 

(2) În urma adoptării hotărârii Adunării Generale a Asociației de a accepta un nou membru, 

se va încheia un act adițional la prezentul statut. 

(3) Se consideră că orice nou membru al Asociației acceptă în totalitate prevederile 

statutului și ale actului constitutiv ale Asociației la data aderării sale. 

(4) În situația în care noul membru are dreptul, conform prevederilor legale, să atribuie 

direct gestiunea Serviciului său către operatorul cu care Asociația a încheiat contractul de 

delegare în numele și pe seama asociaților, acesta va delega gestiunea Serviciului său 

respectivului operator și se va încheia un act adițional la contractul de delegare, care va fi 

semnat de Asociație în numele și pe seama asociatului respectiv.  

 

 

CAPITOLUL V 

 

Organele Asociației 

 

                                  I. Adunarea Generală a Asociației 

Art. 18 Componența Adunării Generale a Asociației 

(1) Adunarea Generală este organul de conducere al Asociației, format din reprezentanții 
tuturor unităților administrativ-teritoriale asociate. 
(2) Fiecare asociat va depune toate diligențele pentru a-și asigura reprezentarea permanentă 

în cadrul Adunării Generale a Asociației, în conformitate cu art. 13 din prezentul Statut. 

(3) Adunarea Generală adoptă hotărâri în conformitate cu Statutul asociației. Hotărârile 

Adunării Generale sunt asimilate actelor administrative şi intră sub incidența prevederilor 

legii contenciosului administrativ.  

(4) Adunarea generală poate avea loc și prin mijloace electronice de comunicare directă la 

distanță, iar hotărârile adunării generale pot fi semnate de asociați inclusiv cu semnătură 

electronică extinsă. 
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Art. 19 Președintele Asociației 

(1) Adunarea Generală alege dintre membrii săi Președintele Asociației, care are atribuțiile 

prevăzute în prezentul Statut și care reprezintă Asociația în raporturile cu terții, cu excepția 

situațiilor în care se prevede expres altfel. 

(2) Atribuțiile Președintelui: 

a)      convoacă și conduce ședințele Adunării Generale a Asociației; 

b)     convoacă și conduce ședințele Consiliului Director; 

c)      reprezintă Asociația în raporturile cu terții, cu excepția situațiilor în care, prin actele 

constitutive, acte administrative sau prin prevederi legislative se prevede expres altfel; 

d)     semnează actele adoptate și documentele emise de organele de conducere ale 

Asociației, cu excepția situațiilor în care nu-și poate exercita atribuțiile prevăzute în 

prezentul Statut; 

e)     aprobă Regulamentul Intern al Asociației, precum și orice alte proceduri interne de 

lucru; 

f)       urmărește și asigură aducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării Generale a 

Asociației și a deciziilor Consiliului Director; 

g)      propune Adunării Generale a Asociației numirea și, dupa caz, revocarea Cenzorilor; 

h)     îndeplinește și alte sarcini încredințate de către Adunarea Generală a Asociației, de 

către Consiliul Director sau care rezultă din Statut. 

 

Art. 20 Atribuțiile Adunării Generale a Asociaților ADID Timiș 

(1) Adunarea Generală a Asociației îndeplinește atribuțiile care îi revin conform Art. 21 alin. 

(2) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea 

nr. 246/2005, precum și atribuțiile speciale prevăzute de prezentul Statut în exercitarea 

competențelor privind Serviciul, conform mandatului încredințat de către asociați prin 

prezentul Statut. 

(2) Atribuțiile  Adunării Generale a Asociației cu privire la activitatea proprie, care îi revin 

conform Art. 21 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000:  

a) stabilirea strategiei și a obiectivelor generale ale Asociației; 

b) aprobarea situațiilor financiare ale Asociației pentru exercițiul financiar încheiat și a 

proiectului de venituri și cheltuieli al Asociației pentru următorul exercițiu financiar; 

c) alegerea si revocarea membrilor Consiliului Director; 

d) alegerea și revocarea membrilor comisiei de cenzori și stabilirea regulilor generale de 

organizare și funcționare a comisiei de cenzori; 

e) modificarea Actului constitutiv și a Statutului Asociației; 

f) aprobarea organigramei și a politicii de personal a Asociației, inclusiv a organizării 

aparatului tehnic al Asociației, iar dacă este cazul și  a comisiilor/comitetelor; 
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g) aprobarea contractelor ce vor fi încheiate de Asociație în nume propriu, a căror valoare 

depășește echivalentul în lei al sumei de 20.000 euro; 

h) aprobarea/încheierea contractului de delegare ce va fi semnat, pe de o parte, de Asociație, 

în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale membre care vor avea împreună 

calitatea de Autoritate delegatară și, pe de altă parte, de Operator, cu luarea în considerare 

a contractului de delegare încheiat cu operatorul privat selectat prin licitație ce va exploata 

depozitul ecologic  construit prin proiectul ”Sistem integrat de management al deșeurilor 

în județul Timiș, depozit de deșeuri nepericuloase Ghizela-Șanovița”, ce va fi semnat între 

Consiliul Județean Timiș, prin Consiliul Județean Timiș, și operator; 

i) acordarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului Director pentru perioada 

încheiată, pe baza raportului de activitate prezentat Adunării Generale de Consiliul 

Director; 

j) dizolvarea și lichidarea Asociației, precum și stabilirea destinației bunurilor rămase după 

lichidare; 

k) aprobarea primirii de noi membri în Asociație, a retragerii și a excluderii unor membri 

din Asociație; 

l) aprobarea politicii tarifare a Serviciului; 

m) aprobarea cotizației anuale; 

n) orice alte atribuții prevăzute de lege sau statut. 

(3) Atribuțiile speciale ale  adunării generale a Asociației cu privire la exercitarea 

mandatului acordat de asociați, conform art. 6 sunt : 

a) aprobarea strategiilor proprii privind dezvoltarea serviciilor, a programelor de reabilitare, 

extindere și modernizare a serviciului de salubrizare existent, precum și a programelor de 

înființare a unor noi sisteme, inclusiv cu consultarea operatorilor ;  

b) aprobarea regulamentelor serviciilor, a caietelor de sarcini, a contractelor de 

furnizare/prestare a serviciilor și a altor acte normative locale referitoare la serviciul de 

salubrizare, pe baza regulamentelor-cadru, a caietelor de sarcini-cadru și a contractelor-

cadru de furnizare/prestare ori a altor reglementari-cadru elaborate și aprobate de 

autoritățile de reglementare competente;  

c) aprobarea modificării contractelor de delegare a gestiunii;  

d) aprobarea cerințelor și criteriilor de participare și selecție a operatorilor la procedurile 

publice organizate pentru atribuirea contractelor de delegare a gestiunii; 

e) aprobarea documentației de atribuire elaborată în cadrul asociației,  supusa avizării 

autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale membre ;  
f) stabilirea, ajustarea sau, după caz, modificarea tarifelor serviciilor de salubrizare propuse 

de operatori, în baza metodologiilor elaborate de autoritățile de reglementare potrivit 

competențelor acordate acestora prin legea specială;  

g) să refuze, în condiții justificate, aprobarea tarifelor propuse de operator ; 
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h) sancționarea operatorilor în cazul în care aceștia nu operează la nivelul indicatorilor de 
performanță  și eficiență la care s-a obligat și nu asigură continuitatea serviciilor;  
i) aprobarea rezilierii unilaterale a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor, precum 
și aprobarea unei noi proceduri pentru delegarea gestiunii acestora, dacă se constată și se 
dovedește nerespectarea repetată de către operatori a obligațiilor contractuale și dacă 
operatorii nu adoptă programe de măsuri care să respecte condițiile contractuale și să 
asigure atingerea, într-un interval de timp prestabilit, a parametrilor de calitate asumați. 
(4) În situația în care autoritățile deliberative ale U.A.T. nu se pronunță asupra hotărârilor 

privind acordarea mandatelor speciale, în termen de 30 zile, în conformitate cu art. 10 alin.5 

ind.1 din Legea 51/2006, de la primirea solicitării, se prezumă că U.A.T.-urile au acceptat 

tacit delegarea atribuțiilor lor.  

 

Art. 21 (1) În temeiul  art. 20 alin. 3,  Adunarea Generală a Asociației hotărăște asupra 

aspectelor legate de obiectivele Asociației, având în vedere interesul comun al asociaților, 

în special: 

a) strategia de dezvoltare a Serviciului; 

b) politica tarifară aplicabilă la nivelul activităților de salubrizare care se desfășoară la 

nivelul Serviciului; 

c) contractele de delegare. 

(2) În legătură cu acestea, asociații convin:  

a) Asociația va asigura elaborarea și aprobarea strategiei de dezvoltare a Serviciului. Pe 

baza strategiei de dezvoltare vor fi stabilite investițiile necesare atingerii obiectivelor 

prevăzute de această strategie și prioritizarea acestora, precum și planul de implementare 

și analiza macrosuportabilității. Planurile de investiții vor fi actualizate periodic ținând 

seama de strategia de dezvoltare; 

b) sursele de finanțare a investițiilor pot fi fonduri nerambursabile acordate de Uniunea 

Europeană sau de instituții financiare, fonduri de la bugetul de stat, de la bugetele locale 

ale asociaților, fonduri proprii sau atrase ale operatorului/operatorilor; 

c) listele de investiții prioritare și planurile de finanțare a acestora vor fi discutate în 

ședințele Adunării Generale ale Asociației și aprobate de autoritățile deliberatoare ale 

asociaților beneficiari ai investițiilor (proprietarii bunurilor rezultate în urma investițiilor), 

precum și ale asociaților deserviți de bunurile rezultate în urma investițiilor. În funcție de 

investițiile la care se referă, listele de investiții prioritare și planurile de finanțare vor fi 

anexate și vor face parte integrantă din contractele de delegare corespunzătoare; 

d) studiile de fezabilitate aferente listelor de investiții vor fi supuse avizului Asociației 

înainte de a fi aprobate de autoritățile deliberative ale asociaților beneficiari ai investițiilor 

(proprietarii bunurilor rezultate în urma investițiilor);  

e) gestiunea Serviciului, respectiv a activităților componente ale Serviciului, după caz, 

precum și concesiunea (infrastructurii) serviciului de salubrizare aferente Serviciului sau 
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activităților componente ale Serviciului vor fi încredințate unuia sau mai multor operatori 

în baza unui contract sau a mai multor contracte de delegare; 

f) contractul/contractele de delegare a gestiunii activităților componente ale Serviciului vor 

fi atribuite conform prevederilor legale în vigoare și vor fi încheiate cu operatorul desemnat 

câștigător în urma efectuării procedurii de achiziție publică de către Asociație, conform 

Documentului de poziție al ADID Timiș;  
g) operatorul va fi responsabil de implementarea programelor de investiții stabilite prin 

contractul de delegare, va întreține, va moderniza, va reabilita și va extinde infrastructura 

concesionată și va gestiona Serviciul sau activitățile componente ale Serviciului pe riscul și 

pe răspunderea sa, conform clauzelor contractului de delegare; 

h) Asociația va monitoriza îndeplinirea de către operatorii delegați pentru activitățile de 

salubrizare din SIMD a obligațiilor care le revin în temeiul contractelor de delegare încheiate 

pentru oricare dintre facilitati, conform prevederilor prezentului statut și ale mandatului 

acordat. 

i) Asociația va exercita în numele și pe seama asociaților, drepturile și obligațiile pe care 

aceștia le au în calitate de delegatar, conform prevederilor prezentului statut și ale 

mandatului acordat. 

 

Art. 22 Reprezentanții asociaților în Adunarea Generală a Asociației sunt responsabili 

pentru activitatea lor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

 

Art. 23 (1) Adunarea Generală a Asociației va fi convocată, ori de câte ori este necesar, de 

către președintele Asociației sau de un număr de cel puțin ¼ din  numărul asociaților. 

(2) Convocarea va fi transmisă prin scrisoare, fax sau e-mail cu cel puțin 5 (cinci) zile 

calendaristice înainte de data ședinței și va cuprinde data, ora, locul și ordinea de zi ale 

ședinței. 

(3) În funcție de problemele înscrise pe ordinea de zi a ședinței, convocarea va fi transmisă 

numai reprezentanților asociaților care au dreptul să participe și să voteze cu privirea la 

luarea respectivelor hotărâri conform prevederilor prezentului statut. 

(4) Ședințele adunării generale a Asociației vor fi conduse de președintele Asociației sau, în 

absența acestuia, de persoana împuternicită în acest scop. 

(5) Adunarea Generală a Asociației va alege dintre participanții la ședință un secretar care 

va redacta procesul-verbal al ședinței. 

(6) Procesul-verbal este semnat de președinte și de secretar. O copie a procesului-verbal 

va fi transmisă, în termen de maximum 5 (cinci) zile calendaristice de la data ședinței, 

fiecărui asociat convocat conform prevederilor alin. (2), indiferent dacă reprezentantul 

acesteia a fost sau nu prezent la ședință.  
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(7) Hotărârile adunării generale a Asociației se consemnează într-un registru de procese-

verbale, care se păstrează la sediul Asociației.  

(8) Ședințele Adunării Generale a Asociației se vor putea organiza și desfășura și prin 

exercitarea votului prin corespondență sau a votului electronic. 

 

Art. 24 (1) Fiecare asociat, prin reprezentantul său, are un vot egal în Adunarea Generală 

a Asociației. 

(2) Pentru luarea hotărârilor care privesc numai anumiți asociați, respectiv asociații în 

competența cărora este organizat și funcționează Serviciul la data ședinței Adunării 

Generale, asociații beneficiari ai investițiilor (proprietarii bunurilor rezultate în urma 

investițiilor), precum și asociații deserviți de bunurile rezultate în urma investițiilor, 

denumiți în prezentul statut asociați implicați, își vor exprima votul doar reprezentanții 

acestora, iar dreptul de a participa la aceste ședințe va reveni doar acestor reprezentanți.  

(3) Pentru a fi valabile, hotărârile Adunării Generale a Asociației adoptate în exercitarea 

atribuțiilor prevăzute la art. 20 alin. (2) lit. a) - i) și lit. k) - n), precum și atribuțiile 

prevăzute la art. 20 alin. (3) lit. a) – c) și e) – g) se iau în prezența a două treimi din 

numărul asociaților/asociaților implicați şi cu majoritatea voturilor asociaților/asociaților 

implicați prezenți. Dacă la prima convocare cvorumul nu este îndeplinit, Adunarea Generală 

a Asociației se convoacă pentru o  dată ulterioară, care nu poate fi mai târziu de 15 zile 

calendaristice de la data stabilită pentru prima convocare, iar la a doua convocare Adunarea 

Generală a Asociației este valabil întrunită indiferent de numărul de membri prezenți, iar 

hotărârile se iau cu majoritatea voturilor asociaților/asociaților implicați prezenți.  

(4) Pentru a fi valabile, hotărârile Adunării Generale a Asociației adoptate în exercitarea 

atribuțiilor prevăzute la art. 20 alin. (3) lit. d), lit. h) și lit. i), care prevăd atribuții pentru 

a căror exercitare nu este necesar un mandat special prealabil, conform art. 10 alin. (5) din 

Legea nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se iau în prezența tuturor 

asociaților/asociaților implicați şi cu votul favorabil fie a cel puțin jumătate din numărul 

asociaților/asociaților implicați care însumează cel puțin două treimi din numărul total al 

populației tuturor asociaților/asociaților implicați, fie a cel puțin două treimi din numărul 

asociaților/asociaților implicați care însumează cel puțin jumătate din numărul total al 

populației tuturor asociaților/asociaților implicați. Dacă la prima convocare cvorumul nu 

este îndeplinit, Adunarea Generală a Asociației se convoacă pentru o dată ulterioară, care 

nu poate fi mai târziu de 15 zile calendaristice de la data stabilită pentru prima convocare, 

iar la a doua convocare, Adunarea Generală a Asociației este valabil întrunită indiferent de 

numărul de asociați implicați prezenți, iar hotărârile se vor lua cu majoritatea 

asociaților/asociaților implicați prezenți. 
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(5) Pentru a fi valabile, hotărârile adunării generale a Asociației adoptate în exercitarea 

atribuțiilor prevăzute la art. 20 alin. (2) lit. j) se iau în prezența şi cu votul favorabil al 

tuturor asociaților, cvorum şi majoritate obligatorii la oricare convocare. 

(6) În oricare dintre situațiile prevăzute la alin. (3) - (5), dacă o hotărâre a Adunării 

Generale a Asociației priveşte în mod direct Serviciul sau bunurile care aparțin unui anumit 

asociat, nicio hotărâre nu poate fi luată fără votul favorabil al reprezentantului acestuia. 

Art. 25. - (1) Hotărârile Adunării Generale a Asociației luate în exercitarea atribuțiilor 

prevăzute la art. 20 alin. (2) lit. j), k) şi art. 20 alin. (3) lit. a) - c) și lit. e) - g),  care prevăd 

atribuții pentru a căror exercitare este necesar un mandat special prealabil, conform art. 10 

alin. (5) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, nu 

pot fi votate de reprezentanții asociaților în Adunarea Generală a Asociației decât în baza 

unui mandat special, acordat expres, în prealabil, prin hotărâre a autorității deliberative a 

asociatului al cărui reprezentant este.  

(2) Hotărârile luate de Adunarea Generală a Asociației trebuie aduse la cunoștința 

autorităților deliberative ale asociaților sau asociaților implicați, după caz, în termen de cel 

mult 5 (cinci) zile calendaristice de la data ședinței. De asemenea, Asociația este obligată 

să publice toate hotărârile Adunării Generale pe propria pagină de internet.  

(3) Asociatul care se consideră vătămat într-un drept al său ori într-un interes legitim 

printr-o hotărâre a adunării generale a Asociației dintre cele luate în exercitarea atribuțiilor 

prevăzute la art. 20 alin. (3) din prezentul statut poate iniția acțiune în justiție în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare.  

     

 

II. Consiliul Director 

 

Art. 26 Componența Consiliului Director 

(1) Consiliul Director este organul executiv de conducere al Asociației, format din 

președintele Asociației și încă 4 (patru) membri aleși de Adunarea Generală, pe o perioadă 

de 4 ani. Componența Consiliului Director va asigura cât mai bine reprezentativitatea în 

cadrul acestui organ a tuturor asociaților, utilizând principiul reprezentării prin rotație.  

(2) Președintele Asociației este și președinte al Consiliului Director. 

(3) Membrii Consiliului Director sunt răspunzători pentru activitatea lor în conformitate 

cu legislația în vigoare.  

 

Art. 27 Atribuțiile Consiliului Director 
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(1) Consiliul Director asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale a 

Asociației și exercită atribuțiile prevăzute de prezentul statut și cele ce îi vor fi delegate de 

Adunarea Generală. 

(2) Consiliul Director exercită următoarele atribuții privind activitatea proprie a Asociației: 

a) prezintă Adunării Generale a Asociaților raportul de activitate pe perioada anterioară, 

execuția bugetului de venituri și cheltuieli, bilanțul contabil, proiectul bugetului de venituri 

și cheltuieli al exercițiului financiar viitor și proiectul programelor Asociației; 

b) propune cuantumul cotizației pentru anul următor, care se va include în proiectul de 

buget al Asociației, supus spre aprobare adunării generale. La calculul cuantumului propus 

al cotizației anuale, Consiliul Director va lua în considerare sumele necesare pentru 

acoperirea cheltuielilor de investiții și de funcționare a aparatului tehnic al Asociației ; 

c) aprobă actele juridice ce vor fi încheiate de Asociație în nume propriu, cu excepția 

contractelor a căror valoare depășește echivalentul în lei al sumei de 20.000 euro; 

d) aprobă solicitarea directorului executiv de organizare a concursului pentru ocuparea 

posturilor vacante din organigramă și angajează personalul aparatului tehnic, cu respectarea 

politicii de personal aprobate de Adunarea Generală a Asociației și ținând cont de bugetul 

aprobat de aceasta. Propune spre aprobarea adunarii generale modificarea organigramei;  

e) în relația cu asociații, monitorizează plata cotizației anuale de către aceștia la bugetul 

Asociației și decide măsurile ce urmează să fie luate împotriva asociaților care nu și-au 

achitat cotizația datorată în termenul prevăzut de prezentul Statut; 

f)  decide stabilirea/modificarea sediului social al Asociației; 

g) orice alte atribuții prevăzute în statut sau stabilite de Adunarea Generală. 

(3) Consiliul Director are următoarele atribuții cu privire la exercitarea mandatului acordat 

de asociați conform art. 6 : 

a) elaborează strategiile proprii privind dezvoltarea Serviciului ; 

b) elaborează regulamentul de organizare și funcționare a Serviciului, caietul de sarcini al 

Serviciului, a contractelor de furnizare/prestare a serviciului și a altor acte normative locale 

referitoare la serviciul de salubrizare, pe baza regulamentelor-cadru, a caietelor de sarcini-

cadru și a contractelor-cadru de furnizare/prestare ori a altor reglementări-cadru elaborate 

și aprobate de autoritățile de reglementare competente; 

c) elaborează cerințele și criteriile de participare și selecție a operatorilor la procedurile 

publice organizate pentru atribuirea contractelor de delegare a gestiunii; 

d) avizează referatul aparatului de specialitate emis în urma verificării documentației 

tehnice înaintate de operatori pentru fundamentarea solicitărilor de stabilire, ajustare sau 

modificare a tarifelor, în baza metodologiilor elaborate de autoritățile de reglementare; 

e) propune rezilierea unilaterală a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor și 

organizarea unei noi proceduri pentru delegarea acestora, dacă constată și dovedesc 

nerespectarea repetată de către operatori a obligațiilor contractuale și dacă operatorii nu 
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adoptă programe de măsuri care să respecte condițiile contractuale și să asigure atingerea, 

într-un interval de timp prestabilit, a parametrilor de calitate asumați; 

f) urmărește, controlează și supraveghează modul în care se realizează Serviciul, respectiv 

: modul de respectare și de îndeplinire a obligațiilor contractuale asumate de operatori, 

inclusiv în relația cu utilizatorii, calitatea serviciului furnizat/prestat, indicatorii de 

performanță ai serviciului furnizat/prestat, modul de administrare, exploatare, conservare 

și menținere în funcțiune, dezvoltare sau modernizare a sistemului de salubrizare, modul 

de formare, stabilire, modificare și ajustare a tarifelor pentru serviciul de salubrizare; 

g) în raporturile cu utilizatorii Serviciului: 

• asigură gestionarea și administrarea serviciilor de utilități publice pe criterii de 
competitivitate și eficiență economică și managerială, având ca obiectiv atingerea și 
respectarea indicatorilor de performanță a serviciului, stabiliți prin contractul de 
delegare a gestiunii, respectiv prin hotărârea de dare în administrare, în cazul 
gestiunii directe; 

• consultă asociațiile utilizatorilor în vederea stabilirii politicilor și strategiilor locale 

și a modalităților de organizare și funcționare a serviciilor; 

•  informează periodic utilizatorii asupra stării serviciilor de utilități publice și asupra 
politicilor de dezvoltare a acestora; 

• mediază și soluționează conflictele dintre utilizatori și operatori, la cererea uneia 
dintre părți; 

• monitorizează și controlează modul de respectare a obligațiilor și responsabilităților 
asumate de operatori prin contractele de delegare a gestiunii cu privire la: 
respectarea indicatorilor de performanță și a nivelurilor serviciilor, ajustarea 
periodică a tarifelor conform formulelor de ajustare negociate la încheierea 
contractelor de delegare a gestiunii, respectarea Legii concurenței nr. 21/1996, 
republicată, exploatarea eficiență și în condiții de siguranță a sistemelor de utilități 
publice sau a altor bunuri aparținând patrimoniului public și/sau privat al unităților 
administrativ-teritoriale, afectate serviciilor, asigurarea protecției mediului și a 
domeniului public, asigurarea protecției utilizatorilor. 

h) în raporturile cu operatorii implicați în realizarea Serviciului : 

• solicită informații cu privire la nivelul și calitatea serviciului furnizat/prestat și cu 
privire la modul de întreținere, exploatare și administrare a bunurilor din 
proprietatea publică sau privată a autorităților administrativ-teritoriale, încredințate 
pentru realizarea serviciului; 

• invită operatorul pentru audieri, în vederea concilierii diferendelor apărute în relația 
cu utilizatorii serviciilor; 

• monitorizează și exercită controlul cu privire la furnizarea/prestarea serviciilor de 
salubrizare și ia măsurile necesare în cazul în care operatorul nu asigură indicatorii 
de performanță și continuitatea serviciilor pentru care s-a obligat; 
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• propune sancționarea operatorului în cazul în care acesta nu operează la nivelul 
indicatorilor de performanță și eficiență la care s-a obligat și nu asigură 
continuitatea serviciilor; 

• respectă angajamentele asumate față de operator prin hotărârea de dare în 
administrare a Serviciului, respectiv prin clauzele contractuale stabilite prin 
contractul de delegare a gestiunii Serviciului; 

• păstrează în condițiile legii, confidențialitatea datelor și informațiilor economico-
financiare privind activitatea operatorilor, altele decât cele de interes public; 

• asigură un tratament egal pentru toți operatorii, indiferent de forma de proprietate, 
de țara de origine, de organizarea acestora și de modul de gestiune adoptat. 

 

Art. 28  Aparatul tehnic al Asociației 

(1) Pentru realizarea scopului și obiectivelor sale, Asociația va constitui un aparat tehnic 

propriu, constituit din personal angajat în baza unui contract individual de muncă, în 

conformitate cu organigrama aprobată de Adunarea Generală a Asociației. Aparatul tehnic 

va fi condus de un director executiv, angajat prin concurs. 

(2) Ocuparea posturilor vacante se face prin concurs. Stabilirea condițiilor de participare 

la concursul pentru ocuparea posturilor vacante și organizarea concursului se va realiza 

sub conducerea directorului executiv. Pentru postul vacant de director executiv, concursul 

va fi organizat sub conducerea Președintelui Asociației. 

(3) Personalul Aparatului tehnic îndeplinește atribuțiile cuprinse în fișa postului, 

respectând prevederile Statutului Asociației, Regulamentului Intern și ale legislației 

aplicabile. 

(4) Din aparatul tehnic va face parte un număr suficient de angajați pentru desfășurarea 

în condiții optime a activităților ADID Timiș. Directorul executiv va propune Consiliului 

Director necesarul de personal pentru o bună desfășurare a activității ADID Timiș. 

 

Art. 29  Aparatul tehnic are în atribuțiile sale: 

a) Îndeplinirea sarcinilor specifice legate de monitorizarea activităților de salubrizare 

care intra în componența Serviciului de salubrizare din jud. Timiș (Serviciul SIMD), 

b)  verificarea tarifelor propuse de operatorii activității de salubrizare, conform 

mandatelor exprese acordate de asociați, 

c) Asigurarea legăturii cu asociații ADID Timiș, operatorii, utilizatorii/asociații de 

utilizatori, OIREP-uri 

d)  Îndeplinirea sarcinilor încredințate, în mod expres, de către Adunarea Generală a 

Asociației și Consiliul Director; 

e) Redactarea și arhivarea tuturor documentelor Asociației; 

f) Orice activități care țin de funcționarea Asociației. care sunt indispensabile pentru 

îndeplinirea obiectivelor Ascoiatiei, chiar dacă nu sunt menționate expres. 
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Art. 30  Directorul executiv are ca atribuții principale:  

a) Conduce activitatea curentă a Asociației și coordonează aparatul tehnic constituit în 

baza Organigramei aprobate de către Adunarea Generală a Asociației, în conformitate 

cu prevederile Statutului,  ale Regulamentului Intern al Asociației și cu prevederile 

aplicabile; 

b) Aprobă și semnează documentele financiar-contabile legate de activitatea curentă a 

Asociației; 

c) Propune angajarea personalului Asociației, cu respectarea legislației muncii în vigoare 

și a Organigramei, în limitele bugetului de venituri și cheltuieli aprobat anual de 

Adunarea Generală a Asociației și conform cerințelor Regulamentului de Organizare și 

Funcționare al Asociației și a Regulamentului Intern al Asociației. Propune Consiliului 

Director modificarea organigramei conform necesităților; 

d) Propune sancționarea și, după caz, concedierea personalului Asociației, cu respectarea 

legislației muncii în vigoare, a Regulamentului de Organizare și Funcționare al Asociației 

și a Regulamentului Intern al Asociației; 

e) Evaluează și întocmește anual Rapoartele de evaluare a îndeplinirii obiectivelor de 

performanță pentru fiecare salariat, cu respectarea cerințelor și procedurilor prevăzute 

în legislația muncii în vigoare și în Regulamentul Intern al Asociației, și le prezintă 

Consiliului Director spre aprobare; 

f) Semnează actele emise de Asociație, în activitatea curentă, conform competențelor 

prevăzute în Statutul Asociației, date de Adunarea Generală a Asociației sau 

reglementate prin Regulamentul de Organizare si Funcționare al Asociației și 

Regulamentul Intern al Asociației; 

g) Stabilește sarcinile personalului angajat în fișa postului; 

h) Informează Consiliul Director cu privire la realizarea obiectivelor Asociației; 

i) Îndeplinește și alte atribuții desemnate de către Consiliul Director, Adunarea Generală 

a Asociației sau prevăzute în legislația aplicabilă Asociației, în Regulamentul Intern al 

Asociației și în Procedurile Operaționale de lucru ale Asociației. 

 

Art. 31 Ședințele Consiliului Director 

(1) Consiliul Director se întrunește în ședințe, cel puțin o dată pe lună sau ori de câte ori 

este nevoie, la convocarea președintelui Asociației. 

(2) Deciziile Consiliului Director se iau în prezența și cu votul a cel puțin 3 membrii ai 

Consiliului Director. 

(3) Consiliul Director va alege dintre participanții la ședință un secretar care va redacta 

procesul-verbal al ședinței. Procesele-verbale se semnează de toți membrii consiliului 
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director prezenți. Deciziile Consiliului Director se consemnează în registrul de procese-

verbale, care se păstrează la sediul Asociației. 

(4) La ședințele Consiliului Director pot participa unul sau mai mulți cenzori, ca invitați, 

fără drept de vot. 

(5) Consiliul Director poate invita la ședințe persoane din cadrul aparatului tehnic al ADID 

Timiș sau alte persoane, în cazul în care prezența la ședință a persoanelor respective este 

necesară pentru susținerea sau lămurirea unor subiecte de pe ordinea de zi.  

(6) Consiliul Director își poate elabora un regulament intern de funcționare.  

(7) Ședințele consiliului director pot avea loc și prin mijloace electronice de comunicare 

directă la distanță, iar deciziile consiliului director pot fi semnate de membri inclusiv cu 

semnătură electronică extinsă. 

 

Art. 32 Controlul financiar al Asociației. Comisia de Cenzori. 

(1) Controlul financiar intern al Asociației este asigurat de o Comisie de Cenzori formată 

din 3 membri numiți de Adunarea Generală pentru o perioadă de  3 (trei) ani, cu 

posibilitatea prelungirii.  

(2) Membrii Consiliului Director nu pot fi cenzori. Cel puțin unul dintre cenzori trebuie 

să fie contabil autorizat sau expert contabil, în condițiile legii. 

(3) Comisia de Cenzori își poate elabora un regulament intern de funcționare. 

(4) Comisia de Cenzori are atribuțiile prevăzute la art. 27^2 din Ordonanța Guvernului nr. 

26/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2005, respectiv: 

a) verifică, cel puțin o dată pe an, modul în care este administrat patrimoniul Asociației; 

b) întocmește rapoarte și le prezintă Adunării Generale; 

c) poate participa la ședințele Consiliului Director, fără drept de vot; 

d) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în statut sau stabilite de Adunarea Generală. 

 

CAPITOLUL VI 

Dizolvarea și lichidarea 

 

Art. 33 Dizolvarea Asociației 

Asociația se dizolvă: 

a) de drept; 

b) prin hotărârea instanței judecătorești competente; 

c) prin hotărârea adunării generale. 

 

Art. 34 Dizolvarea de drept 

Asociația se dizolvă de drept prin: 
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a) imposibilitatea realizării scopului și obiectivelor pentru care a fost constituită, dacă în 

termen de 3 (trei) luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea 

acestui scop; 

b) imposibilitatea constituirii Adunării Generale sau a Consiliului Director în conformitate 

cu prezentul statut, dacă această situație durează mai mult de un an de la data la care 

Adunarea Generală sau, după caz, Consiliul Director trebuia să se constituie; 

c) reducerea numărului de asociați sub limita de 3, dacă acesta nu a fost completat în 

termenul legal prevăzut în acest scop. 

 

Art. 35 Dizolvarea prin hotărârea instanței judecătorești 

Asociația se dizolvă prin hotărârea instanței judecătorești competente, când: 

a) scopul sau activitatea sa a devenit ilicită, sau contrară ordinii publice; 

b) realizarea scopului său este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice; 

c) asociația urmărește un alt scop decât cel pentru care s-a constituit; 

d) asociația a devenit insolvabilă. 

 

Art. 36 Lichidarea Asociației 

(1) Lichidarea Asociației se va face în condițiile prevăzute de legislația privind asociațiile. 

(2) Bunurile Asociației rămase în urma lichidării vor fi transmise către persoane juridice de 

drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător, conform hotărârii Adunării 

Generale sau a instanței judecătorești competente. 

 

Art. 37 Radierea Asociației din Registrul Asociațiilor și Fundațiilor 

(1) După terminarea lichidării, lichidatorii trebuie să ceară radierea Asociației din Registrul 

asociaților și fundațiilor. 

(2) Asociația își încetează existența la data radierii ei din Registrul asociaților și fundațiilor. 

 

CAPITOLUL VII 

Dispoziții finale 

    

Art. 38 (1) Prezentul statut reprezintă forma consolidată a Statutului și poate fi modificat 

doar prin acte adiționale, încheiate în baza hotărârilor Adunării Generale, statutar 

organizate sau a hotărârilor Consiliului Director.  

(2) Prezentul statut este guvernat de legea română. În situația în care intervin modificări 

ale legislației în domeniu, prezentul statut va fi modificat în conformitate cu noile prevederi.  

(3) Toate litigiile născute din sau în legătură cu acest statut, inclusiv orice problemă privind 

interpretarea, validitatea sau încetarea acestuia, care nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă, 

vor fi deduse spre soluționare instanțelor judecătorești competente. 
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       Prezentul statut reprezintă forma consolidată și încorporează toate modificările și 

completările suferite de acesta de la înființare până în prezent.  

       Prezentul statut a fost semnat în 5 (cinci) exemplare originale, astăzi ..................... . 

 

                        Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș (ADID TIMIȘ), 

 



ROMÂNIA 
JUDETUL TIMIS 
COMUNA BEBA VECHE 

 PROCES VERBAL 
          Incheiat astazi 14.02.2022 ora 14.00 la sedinta ordinara a Consiliului local al  
comunei Beba Veche, judetul Timis, organizata in sala de sedinte a Primariei. 
         Convocarea a fost facuta in scris in urma dispozitiei primarului Ioan Bohancanu  
nr.6/2022 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  
https://primariabebaveche.ro, 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: Iepan Flaviu- consilier al 
Presedintelui Consiliului Județean Timiș, Sofran Nicolae contabil, Tifan Marton 
administrator societati. 
         Se constata după efectuarea prezenţei nominale ca sunt prezenti un numar de 8  
consilieri fiind intrunit cvorumul necesar astfel incât se poate proceda la inceperea  
sedintei. 
         Sunt prezenti la sedinta urmatorii consilieri: Bican Aurelian; Bruder Timea- 
Terezia;  Ciobanu Liviu; Horvath Stefan; Tifan  Miklos; Dancău Dan-  
Dumitru; Chira Ioan- Radu; Terlai Pavel- Daniel;  
Absenteaza: Ardelean Gheorghe; Berbecaru Alin- Constantin, Suli Monika- Eszter 
(motivat); . 
Dosarul sedintei precedente, impreuna cu procesul verbal de sedinta este disponibil  
pentru consultare online si la avizierul primariei. Se constată că nu sunt obiecțiuni asupra 
 continutului proiectului de proces verbal publicat online si comunicat electronic. 
         Presedintele de sedinta consilier HORVATH STEFAN preia conducerea sedintei 
si  prezinta  
proiectul  O R D I N I I   D E    Z I: 
Sosește la ședință si dl. Consilier Berbecaru Alin- Constantin. 
1 Adoptarea proiectului de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta initiat 
de  Primar, Ioan Bohancanu 
2 Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea contului anual de executie a  
 bugetului local pe anul 2021 initiat de Primar, Ioan Bohancanu 
3 Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea utilizarii temporare a sumei de  
 21 mii lei din excedentul bugetului local la data de 31 12 2021 initiat de Primar, Ioan  
 Bohancanu 
4 Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea bugetului local initial al Comunei  
 Beba Veche pe anul 2022 si estimarile pe anii 2023 2024 si 2025 initiat de Primar,  
 Ioan Bohancanu 
5 Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de  
 invatamant preuniversitar de pe raza comunei Beba Veche pentru anul scolar 2022  
 2023 initiat de Primar, Ioan Bohancanu 
6 Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri proprii si  
 subventii al Scolii Gimnaziale Beba Veche pentru anul 2022 initiat de Primar, Ioan  
 Bohancanu 
7 Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea Regulamentului pentru  
 eliberarea prelungirea anuala a autorizatiei privind desfasurarea activitatii de  
 alimentatie publica sau comert in comuna Beba Veche initiat de Primar, Ioan  
 Bohancanu 



8 Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli  
 pe anul 2022 a societatii Constructii Beba Veche 2015 SRL initiat de Primar, Ioan  
 Bohancanu 
9 Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli  
 pe anul 2022 a societatii Spatii Verzi Beba Veche SRL initiat de Primar, Ioan  
 Bohancanu 
10 Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli  
 pe anul 2022 a societatii Serviciu Public Prestari Servicii Beba Veche SRL initiat de  
 Primar, Ioan Bohancanu 
11 Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de  
 interes local pe anul 2022 initiat de Primar, Ioan Bohancanu 
12 Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea modificarilor si completarilor la  
 actele constitutive ale ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA  
 DESEURI TIMIS initiat de Primar, Ioan Bohancanu 
13 Probleme de interes local 
 
          Presedintele de sedinta, HORVATH STEFAN supune la vot ordinea de zi si 
dupa  efectuarea numararii voturilor se aproba in unanimitate de voturi (9). 
           Se trece la analizarea punctului nr. 1 al ordinii de zi, respectiv: Adoptarea  
proiectului de hotarare privind 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: 
8 voturi Pentru  de la  9 consilieri prezenți. 
1 voturi impotriva/abtineri. HORVATH STEFAN Abtinere 
           Se trece la analizarea punctului nr. 2 al ordinii de zi, respectiv: Adoptarea  
proiectului de hotarare privind aprobarea contului anual de executie a bugetului local pe  
anul 2021 initiat de Primar, Ioan Bohancanu. 
Se prezinta Raportul/Expunere de motive si Referatul de specialitate care sunt anexate  
la dosarul de sedinta. 
Se constata ca nu au fost depuse amendamente  in termenul legal. 
In continuare se solicita discutii privind proiectul de hotarare. 
 
Se supune la vot adoptarea proiectului de hotarare, prin vot deschis. 
          Dupa numararea voturilor a fost centralizata urmatoarea situatie: 
9 voturi Pentru  de la  9 consilieri prezenți. 
           Se trece la analizarea punctului nr. 3 al ordinii de zi, respectiv: Adoptarea  
proiectului de hotarare privind aprobarea utilizarii temporare a sumei de 21 mii lei din  
excedentul bugetului local la data de 31 12 2021 initiat de Primar, Ioan Bohancanu. 
Se prezinta Raportul/Expunere de motive si Referatul de specialitate care sunt anexate  
la dosarul de sedinta. 
Se constata ca nu au fost depuse amendamente  in termenul legal. 
In continuare se solicita discutii privind proiectul de hotarare. 
 
Se supune la vot adoptarea proiectului de hotarare, prin vot deschis. 
          Dupa numararea voturilor a fost centralizata urmatoarea situatie: 
9 voturi Pentru  de la  9 consilieri prezenți. 



           Se trece la analizarea punctului nr. 4 al ordinii de zi, respectiv: Adoptarea  
proiectului de hotarare privind aprobarea bugetului local initial al Comunei Beba Veche  
pe anul 2022 si estimarile pe anii 2023 2024 si 2025 initiat de Primar, Ioan Bohancanu. 
Se prezinta Raportul/Expunere de motive si Referatul de specialitate care sunt anexate  
la dosarul de sedinta. 
Se constata ca nu au fost depuse amendamente  in termenul legal. 
In continuare se solicita discutii privind proiectul de hotarare. 
dl. primar Ioan Bohancanu explică structura bugetului și proiectele aflate în 
derulare și modul în care se va rectifica ulterior după aprobarea celor 3 proiecte de 
anvergură depuse. 
dl. consilier Berbecaru Alin- Constantin întreabă despre achiziționarea unui autocar 
pentru rezolvarea situației critice a elevilor navetiști. 
dl. primar Ioan Bohancanu arată că se va achiziționa din străinătate, având sprijinul 
CJTimiș. 
Se supune la vot adoptarea proiectului de hotarare, prin vot deschis. 
          Dupa numararea voturilor a fost centralizata urmatoarea situatie: 
9 voturi Pentru  de la  9 consilieri prezenți. 
 
           Se trece la analizarea punctului nr. 5 al ordinii de zi, respectiv: Adoptarea  
proiectului de hotarare privind aprobarea retelei scolare a unitatilor de invatamant  
preuniversitar de pe raza comunei Beba Veche pentru anul scolar 2022 2023 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  9 consilieri prezenți. 

           Se trece la analizarea punctului nr. 6 al ordinii de zi, respectiv: Adoptarea  
proiectului de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri proprii si subventii al Scolii 
 Gimnaziale Beba Veche pentru anul 2022 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  9 consilieri prezenți. 
           Se trece la analizarea punctului nr. 7 al ordinii de zi, respectiv: Adoptarea  
proiectului de hotarare privind aprobarea Regulamentului pentru eliberarea prelungirea  
anuala a autorizatiei privind desfasurarea activitatii de alimentatie publica sau comert in  
comuna Beba Veche initiat de Primar, Ioan Bohancanu. 
Se prezinta Raportul/Expunere de motive si Referatul de specialitate care sunt anexate  
la dosarul de sedinta. 
Se constata ca nu au fost depuse amendamente  in termenul legal. 
In continuare se solicita discutii privind proiectul de hotarare. 
dl. primar Ioan Bohancanu exlică faptul că sunt necesare măsuri în domeniul 
alimentației publice, precum și re reglementare a situației teraselor deschise de 
societăți. 
Se supune la vot adoptarea proiectului de hotarare, prin vot deschis. 
          Dupa numararea voturilor a fost centralizata urmatoarea situatie: 



7 voturi Pentru  de la  9 consilieri prezenți. 

CIOBANU LIVIU Nu voteaza 
TERLAI PAVEL- DANIEL Nu voteaza 
           Se trece la analizarea punctului nr. 8 al ordinii de zi, respectiv: Adoptarea  
proiectului de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 a 
 societatii Constructii Beba Veche 2015 SRL 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  9 consilieri prezenți. 
           Se trece la analizarea punctului nr. 9 al ordinii de zi, respectiv: Adoptarea  
proiectului de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 a 
 societatii Spatii Verzi Beba Veche SRL 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  9 consilieri prezenți. 
           Se trece la analizarea punctului nr. 10 al ordinii de zi, respectiv: Adoptarea  
proiectului de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 a 
 societatii Serviciu Public Prestari Servicii Beba Veche SRL 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  9 consilieri prezenți. 
           Se trece la analizarea punctului nr. 11 al ordinii de zi, respectiv: Adoptarea  
proiectului de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pe  
anul 2022 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  9 consilieri prezenți. 
           Se trece la analizarea punctului nr. 12 al ordinii de zi, respectiv: Adoptarea  
proiectului de hotarare privind aprobarea modificarilor si completarilor la actele  
constitutive ale ASOCIATIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA DESEURI TIMIS 
 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  9 consilieri prezenți. 
           Se trece la analizarea ultimului punct al ordinii de zi, respectiv: Probleme de  
interes local 
Se arată prevederile adresei Instituției Prefectului județul Timiș și  ale OUG nr. 57/2019 
privind depunerea rapoartelor de activitate de viceprimar si consilieri până cel tarziu in 
data de 31.03.2022. 
În încheiere dl. Primar roagă transmiterea unui mesaj Presedintelui Consiliului Județean 
Timiș privind situația Vămii cu Ungaria. 
dl. Iepan Flaviu mulțumește celor prezenți pentru invitație și apreciază modul corect de 
desfășurare al ședinței, climatul de dialog existent. Dosarul cu vama este la București și 
sunt demersuri pentru preluarea de către Drumurile naționale a DJ 682 pentru 
modernizarea infrastructurii necesară accesului în vamă. 
În ceea ce privește alimentarea cu gaz a comunei în condițiile actuale se recomandă 
luarea în considerare a soluțiilor alternative, cu energie verde mai puțin costisitoare și mai 
eficientă. 
dl. Primar, Ioan Bohancanu mulțumește domnmulu consilier Iepan pentru cuvintele 
adresate micii nostre comunități, care se implică cu respectarea cerințelor legale și 
morale. 
Fiind dezbatute toate punctele de pe ordinea de zi, președinte de ședință HORVATH  
STEFAN multumeste consilierilor prezenti si invitatilor, dupa care declara inchise  
lucrarile sedintei. 
 
Consilieri prezenti: 
 BICAN AURELIAN 
 BRUDER TIMEA- TEREZIA 
 CIOBANU LIVIU 
 HORVATH STEFAN 
 TIFAN  MIKLOS 
 BERBECARU ALIN- CONSTANTIN 
 DANCĂU DAN- DUMITRU 
 CHIRA IOAN- RADU 
 TERLAI PAVEL- DANIEL 

 Președinte de ședință 
 HORVATH STEFAN 

 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 HORVATH STEFAN,  
  
  
 Sorin Giuroescu, 
 Secretar General al comunei Beba Veche 


