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D I S P O Z I T I A

privind convocarea Consiliului local al comunei Beba Veche în şedinţă 
ordinară pentru data de 22.12.2020

          Ioan Bohancanu, primarul comunei Beba Veche, judetul Timis;
          Având în vedere faptul că pentru exercitarea atribuţiilor prevazute de lege consiliile 
locale se întrunesc în şedinţă ordinară ordinară în condițiile art. 133 alin.1 din Ordonanţa de 
Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
          În conformitate cu prevederile art. 135 alin. 1) si art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de 
Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

                                                   D I S P U N:

Judetul Timis
Comuna Beba Veche

PRIMAR

Beba Veche la data de 16.12.2020
Nr.  52

Articolul 1- Se convoacă Consiliul local al comunei Beba Veche în şedinţă ordinară pentru 
data de 22.12.2020, ora 11,00 în sala de mare a Căminului Cultural din satul 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;
                    -cetăţenilor comunei Beba Veche prin afişare.

Primar
Ioan Bohancanu, 

                                       Avizat spre legalitate,
                                       Sorin Giuroescu, Secretar General al comunei



CARTUȘ NECESAR DE INSERAT PE ORICE DISPOZIȚIE A PRIMARULUI COMUNEI, 
DUPĂ SEMNĂTURA SA ȘI CEA A SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII DISPOZIȚIEI PRIMARULUI COMUNEI NR. 52/2020

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

16.12.2020

16.12.2020

16.12.2020

2

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

3 Aducerea la cunoștință publică  4+5)
 

2 Comunicarea către prefectul județului  3)
 

1
 

0
Semnarea dispoziției 1)  

Nr. crt OPERAȚIUNI EFECTUATE Data
ZZ/LL/AN

Semnătura persoanei 
responsabile să 

efectueze procedura
1 3

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



Judetul Timis
UAT Comuna Beba Veche

privind convocarea Consiliului local al comunei Beba-Veche 
pentru data de 22.12.2020

ANEXA LA DISPOZITIA NR. 52/2020

PROIECTUL ORDINII DE ZI
1 Adoptarea proiectului de hotarare privind rectificarea 6 a bugetului local pe 
anul 2020 initiat de Viceprimar, Bican Aurelian 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
2 Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea proiectului WiFi4EU 
Promovarea conectivitatii la internet in comunitatile locale si a cheltuielilor 
legate de proiect initiat de Viceprimar, Bican Aurelian 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
3 Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea cuantumului burselor de 
performanta de merit de studiu si de ajutor social pentru elevii din 
invatamantul preuniversitar de stat cu frecventa care se acorda elevilor 
incepand cu anul scolar 2020 2021 ini 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
4 Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni si 
lucrari de interes local pe anul 2021 initiat de Viceprimar, Bican Aurelian
repartizat la  Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului 
și urbanism, protecția mediului înconjurător, agricultură și turism, președinte ȘULI 
MONIKA-ESZTER
5 Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea Strategiei anuale de 
achizitii publice a comunei Beba Veche pe anul 2021 initiat de Viceprimar, 
Bican Aurelian 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
6 Adoptarea proiectului de hotarare privind indexarea cu rata inflatiei la nivelul 
UAT Beba Veche a impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2021 initiat 
de Viceprimar, Bican Aurelian 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 trecerii din domeniul 
public al statului in domeniul public al UAT Comuna Beba Veche a imobilului 
nr 205 Beba Veche 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



Sorin Giuroescu
Secretar General al comunei Beba Veche



Judetul Timis
UAT Comuna Beba Veche

          În urma dispoziției primarului Ioan Bohancanu nr.52/2020 sunteți invitați să 
participați la sedința ordinară a Consiliului local al comunei Beba Veche, județul 
Timis pentru data de 22.12.2020, ora 11,00  organizată în sala mare a Caminului 
cultural- adresa Beba Veche, cu urmatoarea 
ORDINE DE ZI:

C O N V O C A T O R

1 Adoptarea proiectului de hotarare privind rectificarea 6 a bugetului local pe anul 
2020 initiat de Viceprimar, Bican Aurelian 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
2 Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea proiectului WiFi4EU 
Promovarea conectivitatii la internet in comunitatile locale si a cheltuielilor legate de 
proiect initiat de Viceprimar, Bican Aurelian 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
3 Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea cuantumului burselor de 
performanta de merit de studiu si de ajutor social pentru elevii din invatamantul 
preuniversitar de stat cu frecventa care se acorda elevilor incepand cu anul scolar 
2020 2021 ini 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
4 Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari 
de interes local pe anul 2021 initiat de Viceprimar, Bican Aurelian repartizat la  
Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și urbanism, 
protecția mediului înconjurător, agricultură și turism, președinte ȘULI MONIKA-
ESZTER
5 Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii 
publice a comunei Beba Veche pe anul 2021 initiat de Viceprimar, Bican Aurelian 
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
6 Adoptarea proiectului de hotarare privind indexarea cu rata inflatiei la nivelul UAT 
Beba Veche a impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2021 initiat de 
Viceprimar, Bican Aurelian 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 trecerii din domeniul public al 
statului in domeniul public al UAT Comuna Beba Veche a imobilului nr 205 Beba 
Veche 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



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

ȘULI MONIKA-ESZTER

TERLAI PAVEL-DANIEL



Judetul Timis
UAT Comuna Beba Veche
Nr. 3135/16.12.2020

APROB PRIMAR,
Ioan Bohancanu

E X P U N E R E   DE    M O T I V E
R E F E R A T   DE    A P R O B A R E
privind necesitatea si oportunitatea adoptarii proiectului de hotarare privind rectificarea 6 a 
bugetului local pe anul 2020

Considerente legale:
Văzând Hotărârea Consiliulului local Beba Veche nr. 3/28.02.2020 privind adoptarea bugetului 
local pe anul 2020 si Hotărârile de rectificare nr. 24/2020, 25/2020, 34/2020,35/2020 și 43/2020;
Ţinând seama de prevederile:- Legii nr. 5/2020 de aprobare a Bugetului de stat pentru anul 
2020;  - Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizata, art. 49, alin. (4) si (7);
Văzând Dispoziția nr. 51/2020 a primarului comunei Beba veche privind rectrificarea bugetului 
local pe anul 2020;

Situatia in fapt:
vazănd necesitatdea adoptarii prin Hotarare a rectificarii bugetului local propusa in regim de 
urgenta de primarul comunei Beba veche si având in vedere adresa prin care ne sunt alocate 
suplimentar fonduri si propunerea contabilitatii de rectificare a bugetului pe anul 2020
este necesara adopraea unei hotarari de rectificare, care sa fie operata in regim de urgenta de 
contabilitate pentru a intra in posesia fondurilor in acest an.

         Pentru aceste motive PROPUN

Se rectifică bugetul local al comunei Beba Veche pe anul 2020 pe partea de venituri, după cum 
urmează:
Contul 42.02.65 ”Finanțarea Programului Național de Investiții”  se majorează cu suma de 
1.071,30 mii lei.
Total venituri 1.071,30 mii lei.
Se rectifică bugetul local al comunei Beba Veche pe anul 2020 pe partea de cheltuieli, după cum 
urmează:
Capitolul 84.02 ”Străzi” se majorează cu suma de 1.071,30 mii lei astfel:
- Titlul 71-Investiții se majorează cu  cu suma de 1.071,30 mii lei pentru susținerea programului 
de investiții ”Modernizare străzi în comuna Beba Veche”
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;

          Bican Aurelian
          Viceprimar

          Intocmit
          Secretar general





Judetul Timis UAT Comuna Beba Veche
Nr. 3134/16.12.2020

                    R E F E R A T   DE   S P E C I A L I T A T E
          la proiectul de hotarare privind rectificarea 6 a bugetului local pe anul 2020

         In baza adresei  de la Direcției Generale Regională a Finanțelor Publice Timiș 
inregistrate la Primaria comunei Beba Veche sub nr. 2297/10.12.2020,
In urma solicitarii adresate de Viceprimar, Bican Aurelian, in calitate de initiator al 
proiectului de hotarare am constatat situatia existenta:

Văzând Hotărârea Consiliulului local Beba Veche nr. 3/28.02.2020 privind adoptarea 
bugetului local pe anul 2020 si Hotărârile de rectificare nr. 24/2020, 25/2020, 
34/2020,35/2020 și 43/2020;
Ţinând seama de prevederile:- Legii nr. 5/2020 de aprobare a Bugetului de stat pentru 
anul 2020;  - Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizata, art. 49, alin. 
(4) si (7);
Văzând Dispoziția nr. 51/2020 a primarului comunei Beba veche privind rectrificarea 
bugetului local pe anul 2020;

          Descriere	Cont	Initiale	Modificare	Total
Venituri totale		6433,96	+19,00	6452,96
Sume defalcate din taxa de valoare adaugata prin echilibrarea bugetelor locale
	11.02.06	505,00	+19,00	524,00
Descriere	Cont	Initiale	Modificare	Tot
Cheltuieli totale  		6433,96	+19,00	6452,96 
TITLU IX ASISTENTA SOCIALA
Ajutoare sociale	68.02.05.02	222,00  	+19,00	241,00
La acestea se adaugă sumele rectificate prin dispoziția primarului
Contul 42.02.65 ”Finanțarea Programului Național de Investiții”  se majorează cu suma 
de 1.071,30 mii lei.
Total venituri 1.071,30 mii lei.
Capitolul 84.02 ”Străzi” se majorează cu suma de 1.071,30 mii lei astfel:
- Titlul 71-Investiții se majorează cu  cu suma de 1.071,30 mii lei pentru susținerea 
programului de investiții ”Modernizare străzi în comuna 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 
rectificarea 6 a bugetului local pe anul 2020 am analizat in sedinta acest proiect, 
constatand urmatoarele:
Temeiuri legale invocate si documente atasate:
-Referatul/Expunerea de motive întocmit de Secretar general  nr. 
3135/16.12.2020
-Raportul de specialitate întocmit de Compartiment  CONTABILITATE, VENITURI SI 
URMARIRE, INCASARE TAXE SI IMPOZITE nr. 3134/16.12.2020
	-Adresa 2297/10.12.2020 de la Direcției Generale Regională a Finanțelor Publice 
Timiș;
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

Văzând Hotărârea Consiliulului local Beba Veche nr. 3/28.02.2020 privind 
adoptarea bugetului local pe anul 2020 si Hotărârile de rectificare nr. 24/2020, 
25/2020, 34/2020,35/2020 și 43/2020;
Ţinând seama de prevederile:
- Legii nr. 5/2020 de aprobare a Bugetului de stat pentru anul 2020; 
- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizata, art. 49, alin. (4) 
si (7);
Văzând Dispoziția nr. 51/2020 a primarului comunei Beba veche privind 
rectrificarea bugetului local pe anul 2020;



ROMÂNIA
JUDETUL TIMIS
COMUNA BEBA VECHE
CONSILIUL LOCAL

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

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

          Bican Aurelian, în calitate de Viceprimar, în baza articolului 26 din Regulamentul 
de Organizare și Funcționare al Consiliului local al comunei Beba Veche, aprobat prin 
HCL nr. 43/2016:
         Având în vedere Referatul/Expunerea de motive întocmit de Secretar general 
înregistrată sub nr. 3135/16.12.2020  precum si Raportul de specialitate întocmit de   
Compartiment  CONTABILITATE, VENITURI SI URMARIRE, INCASARE TAXE SI 
IMPOZITE înregistrat sub nr. 3134/16.12.2020
         Văzând adresa nr. 2297/10.12.2020 emisă de Direcției Generale Regională a 
Finanțelor Publice Timiș;
         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 rectificarea 6 a bugetului local pe anul 2020

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 45/16.12.2020

          Văzând Hotărârea Consiliulului local Beba Veche nr. 3/28.02.2020 privind 
adoptarea bugetului local pe anul 2020 si Hotărârile de rectificare nr. 24/2020, 25/2020, 
34/2020,35/2020 și 43/2020;
          Ţinând seama de prevederile:
- Legii nr. 5/2020 de aprobare a Bugetului de stat pentru anul 2020; 
- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizata, art. 49, alin. (4) si (7);
          Văzând Dispoziția nr. 51/2020 a primarului comunei Beba veche privind 
rectrificarea bugetului local pe anul 2020;

Articolul 1 - Se rectifică bugetul local al comunei Beba Veche pe anul 2020 pe partea de 
venituri, după cum urmează:
Contul 42.02.65 ”Finanțarea Programului Național de Investiții”  se majorează cu suma 
de 1.071,30 mii lei.
Total venituri 1.071,30 mii lei.
Articolul 2 - Se rectifică bugetul local al comunei Beba Veche pe anul 2020 pe partea de 
cheltuieli, după cum urmează:
Capitolul 84.02 ”Străzi” se majorează cu suma de 1.071,30 mii lei astfel:
- Titlul 71-Investiții se majorează cu  cu suma de 1.071,30 mii lei pentru susținerea 
programului de investiții ”Modernizare străzi în comuna Beba Veche”



Articolul 3 - Prezenta hotarare se comunică:
- Institutiei Prefectului- judetul Timis,
- Primarului comunei Beba Veche;
- Afisare la sediul institutiei;
- Publicare pe site web http://primariabebaveche.blogspot.com/p/monitorul-local.html;

Initiator
Bican Aurelian, Viceprimar, 

                   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 absolute a 
consilierilor locali în functie.

Articolul 139 Adoptarea hotararilor consiliului local
(3) Se adopta cu majoritatea absoluta prevazuta la art. 5 lit. cc) a consilierilor locali in 
functie urmatoarele hotarari ale consiliului local:
a) hotararile privind bugetul local;
b) hotararile privind contractarea de imprumuturi, in conditiile legii;
c) hotararile prin care se stabilesc impozite si taxe locale;
d) hotararile privind participarea la programe de dezvoltare judeteana, regionala, zonala 
sau de cooperare transfrontaliera;
e) hotararile privind organizarea si dezvoltarea urbanistica a localitatilor si amenajarea 
teritoriului;
f) hotararile privind asocierea sau cooperarea cu alte autoritati publice, cu persoane 
juridice romane sau straine;
g) hotararile privind administrarea patrimoniului;
h) hotararile privind exercitarea atributiilor prevazute la art. 92; (*Participarea cu capital 
sau cu bunuri)
i) alte hotarari necesare bunei functionari a consiliului local, stabilite prin legi speciale 
sau regulamentul de organizare si functionare a consiliului local.

Art.5 lit. cc) majoritatea absoluta - primul numar natural strict mai mare decat jumatate 
din totalul membrilor in functie ai organului colegial;



Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului local nr.45/2020 
 

RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2020  
 
 

Mii lei 
 

Descriere Cont Initiale Modificare Total 
Venituri totale  5362,66 +1098,30 6460,96 
Sume defalcate din taxa de valoare adaugata 
prin echilibrarea bugetelor locale 
 

11.02.06 505,00 +27,00 532,00 

Finantarea Programului National de 
Dezvoltare Locala 42.02.65 1008,50 +1071,30 2079,80 

Cheltuieli totale    5362,66 +1098.30 6460,96  
TITLU IX ASISTENTA SOCIALA 
Ajutoare sociale 68.02.05.02 222,00   +19,00 241,00 

TITLU II BUNURI SI SERVICII 
Servicii publice generale 51.02.20 434.11 +7.00 441.11 

TITLU XIII ACTIVE NEFINANCIARE 
Alte active fixe 
 

84.02.71 1018,50 +1071,30 2089,80 



 
 

  
Nr.: 3134/16.12.2020 
 

REFERAT 
PRIVIND PROPUNEREA RECTIFICARII BUGETULUI PE ANUL 2020  

 
             In urma adresei nr.2997/10.12.2020  primite de la D.G.R.F.P Timis cu privire 

la rectificarea bugetului de stat in baza HG 1044/2020  privind alocarea unor sume din Fondul 
de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului,prevazut in bugetul de stat anul 2020 propunem 
rectificarea bugetului local pe anul 2020 astfel: 
 
 

   
 
 
 
 
    
                       Primar                                                                           Insp.economic 

   Bohancanu Ioan                                                             Cordis Beatrix-Gianina 
 

Descriere Cont Initiale Modificare Total 
Venituri totale  6433,96 +19,00 6452,96 
Sume defalcate din taxa de valoare adaugata 
prin echilibrarea bugetelor locale 
 

11.02.06 505,00 +19,00 524,00 

Cheltuieli totale    6433,96 +19,00 6452,96  
TITLU IX ASISTENTA SOCIALA 
Ajutoare sociale 68.02.05.02 222,00   +19,00 241,00 



ROMÂNIA
JUDETUL TIMIS

COMUNA BEBA VECHE
CONSILIUL LOCAL

          Consiliul local al comunei  Beba Veche, județul Timiș, întrunit în ședință ordinară 
în data de 22.12.2020
         Având în vedere Referatul/Expunerea de motive întocmit de Secretar general 
înregistrată sub nr. 3135/16.12.2020  precum si Raportul de specialitate întocmit de  
Compartiment  CONTABILITATE, VENITURI SI URMARIRE, INCASARE TAXE SI 
IMPOZITE înregistrat sub nr. 3134/16.12.2020
         Văzând adresa nr. 2297/10.12.2020 emisă de Direcției Generale Regională a 
Finanțelor Publice Timiș;
         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

          În temeiul prevederilor art. art. 129 alin. 4) lit. a), art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. 
(1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

                                        H O T Ă R Ă Ș T E: 

privind rectificarea 6 a bugetului local pe anul 2020
HOTĂRÂRE

          Văzând Hotărârea Consiliulului local Beba Veche nr. 3/28.02.2020 privind 
adoptarea bugetului local pe anul 2020 si Hotărârile de rectificare nr. 24/2020, 25/2020, 
34/2020,35/2020 și 43/2020;
          Ţinând seama de prevederile:
- Legii nr. 5/2020 de aprobare a Bugetului de stat pentru anul 2020; 
- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizata, art. 49, alin. (4) si (7);
- HG nr. 1049
          Văzând Dispoziția nr. 51/2020 a primarului comunei Beba veche privind 
rectrificarea bugetului local pe anul 2020;

Articolul 1 - Se rectifică bugetul local al comunei Beba Veche pe anul 2020 conform 
Anexei lânr. 1 la prezenta hotărâre.
Articolul 2 - Prezenta hotarare se comunică:
- Institutiei Prefectului- judetul Timis,
- Primarului comunei Beba Veche;
- DGRFT Timiș,
- Afisare la sediul institutiei;
- Publicare pe site web http://primariabebaveche.blogspot.com/p/monitorul-local.html.

Președinte de ședință
BRUDER TIMEA- TEREZIA, 

                   Avizat spre legalitate,          
                   Sorin Giuroescu

                   Secretar General al comunei Beba Veche



CARTUȘ NECESAR DE INSERAT PE ORICE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI, 
DUPĂ SEMNĂTURA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ ȘI CEA A SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI
PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI NR. 45/2020

Nr. crt OPERAȚIUNI EFECTUATE Data
ZZ/LL/AN

Semnătura persoanei 
responsabile să 

efectueze procedura

6

1 3

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

0
Adoptarea hotărârii 1)  1
Comunicarea către primarul comunei  2)  2
Comunicarea către prefectul județului  3)  3
Aducerea la cunoștință publică  4+5)  4
Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual  4+5)  5
Hotărârea devine obligatorie  6) sau produce efecte juridice  7), după caz  

22.12.2020

23.12.2020

23.12.2020

23.12.2020

23.12.2020

2

Beba Veche la data de 22.12.2020
Nr.45
Adoptata cu 9 voturi Pentru  de la 11 consilieri prezenți.
Absenti:
Situatie vot consilieri:
Ardelean Gheorghe- Abtinere; ?uli Monika-eszter- Abtinere; 



Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului local nr.45/2020 
 

RECTIFICAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2020  
 
 

Mii lei 
 

Descriere Cont Initiale Modificare Total 
Venituri totale  5362,66 +1098,30 6460,96 
Sume defalcate din taxa de valoare adaugata 
prin echilibrarea bugetelor locale 
 

11.02.06 505,00 +27,00 532,00 

Finantarea Programului National de 
Dezvoltare Locala 42.02.65 1008,50 +1071,30 2079,80 

Cheltuieli totale    5362,66 +1098.30 6460,96  
TITLU IX ASISTENTA SOCIALA 
Ajutoare sociale 68.02.05.02 222,00   +19,00 241,00 

TITLU II BUNURI SI SERVICII 
Servicii publice generale 51.02.20 434.11 +7.00 441.11 

TITLU XIII ACTIVE NEFINANCIARE 
Alte active fixe 
 

84.02.71 1018,50 +1071,30 2089,80 
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Sume defalcate din taxa de valoare adaugata 
prin echilibrarea bugetelor locale 
 

11.02.06 505,00 +27,00 532,00 

Finantarea Programului National de 
Dezvoltare Locala 42.02.65 1008,50 +1071,30 2079,80 

Cheltuieli totale    5362,66 +1098.30 6460,96  
TITLU IX ASISTENTA SOCIALA 
Ajutoare sociale 68.02.05.02 222,00   +19,00 241,00 

TITLU II BUNURI SI SERVICII 
Servicii publice generale 51.02.20 434.11 +7.00 441.11 

TITLU XIII ACTIVE NEFINANCIARE 
Alte active fixe 
 

84.02.71 1018,50 +1071,30 2089,80 



Judetul Timis
UAT Comuna Beba Veche
Nr. 3117/16.12.2020

APROB PRIMAR,
Ioan Bohancanu

E X P U N E R E   DE    M O T I V E
R E F E R A T   DE    A P R O B A R E
privind necesitatea si oportunitatea adoptarii proiectului de hotarare privind aprobarea proiectului 
WiFi4EU Promovarea conectivitatii la internet in comunitatile locale si a cheltuielilor legate de 
proiect

Considerente legale:
Văzând prevederile din Acordul de finanţare nr. INEA/CEF/WiFi4EU/1-2018/002187-003576, 
încheiat între Agenţia Executivă pentru Inovare şi Reţele (INEA), pe de o parte şi UAT Comuna 
Beba Veche

Situatia in fapt:
Prin intermediul iniţiativei WiFi4EU, Comisia Europeană doreşte să promoveze accesul gratuit la 
internet WiFi în spaţii publice precum parcuri, pieţe, clădiri publice, biblioteci, muzee şi centre de 
sănătate, peste tot în Europa. Prin programul WiFi4EU vor fi finanţate cheltuielile cu achiziţia de 
echipamente şi costurile de instalare (punctele de acces la internet), iar beneficiarul va suporta 
cheltuielile de conectivitate (abonamentul la internet) şi de întreţinere a echipamentelor timp de 
cel puţin 3 ani.
Având în vedere oportunitatea de finanţare prin iniţiativa WiFi4EU, UAT Comuna Beba Veche a 
transmis cererea de participare în cadrul iniţiativei WiFi4EUcare a fost acceptată de către 
Comisia Europeană, iar în data de 19.12.2018 a fost semnat Acordul de finanţare nr. 
INEA/CEF/WiFi4EU/1-2018/002187-003576, încheiat între Agenţia Executivă pentru Inovare şi 
Reţele (INEA), pe de o parte şi UAT Comuna Beba Veche, pe de altă parte.
Astfel, UAT Comuna Beba Veche a obţinut asistenţă financiară nerambursabilă în valoare de 
15.000 de Euro pentru a instala reţelele WiFi, în termen de 18 luni de la semnarea Acordului de 
finanţare. In urma solicitării de clarificări Agenția a transmis prin email faptul că perioada de 
implementare a fost extinsă cu 8 luni, până în data de 18.02.2021.
De asemenea, conform prevederilor Acordului de finanţare, UAT Comuna Beba Veche trebuie 
să asigure, prin finanţare din bugetul local, pentru cel puţin 3 ani, atât conectarea la reţeaua de 
internet (abonament la internet) a reţelelor WiFi ce vor fi instalate în cadrul proiectului, cât şi 
mentenanţa acestora, respectiv întreţinere regulată şi reparaţii, dacă este cazul.
Având în vedere oportunitatea de finanţare prin intermediul iniţiativei WiFi4EU, vă prezint 
proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului „WiFi4EU - Promovarea conectivităţii la 
internet în comunităţile locale" şi a cheltuielilor legate de proiect, precum si caietul de sarcini.

         Pentru aceste motive PROPUN
Se aprobă proiectul „WiFi4EU- Promovarea conectivităţii la internet în comunităţile locale" şi 
participarea UAT Comuna Beba Vechela acest proiect, în vederea finanţării instalării reţelelor de 
internet WiFi şi se însuşeşte Acordul de finanţare nr. INEA/CEF/WiFi4EU/1-2018/002187-
003576, încheiat între Agenţia Executivă pentru Inovare şi Reţele (INEA), pe de o parte şi UAT 
Comuna Beba Veche, pe de altă parte, prin care s-a atribuit cuponul (voucherul) în valoare de 
15.000 EUR.
Se aprobă finanţarea de la bugetul local a cheltuielilor de conectivitate (abonamentul Ia internet) 
şi de întreţinere a echipamentelor timp de cel puţin 3 ani, precum şi a tuturor cheltuielilor conexe 
care pot apărea pe perioada implementării proiectului, în vederea realizării în condiţii optime a 
acestuia.
Se aprobă Caietul de sarcini privind achiziţia contractului de furnizare echipamente si instalare 
puncte de acces WiFi pentru proiectul "WiFi4EU in Comuna Beba Veche" urmând ca procedura 
de achiziție să se facă prin achiziție directă.



Se împuterniceşte domnul Primar pentru a semna în numele U.A.T. UAT Comuna Beba Veche 
toate documentele necesare implementării proiectului „WiFi4EU - Promovarea conectivităţii la 
internet în comunităţile locale".
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;

          Bican Aurelian
          Viceprimar

          Intocmit
          Secretar general



Judetul Timis UAT Comuna Beba Veche
Nr. 3118/16.12.2020

                    R E F E R A T   DE   S P E C I A L I T A T E
          la proiectul de hotarare privind aprobarea proiectului WiFi4EU Promovarea 
conectivitatii la internet in comunitatile locale si a cheltuielilor legate de proiect

         In urma solicitarii adresate de Viceprimar, Bican Aurelian, in calitate de initiator al 
proiectului de hotarare am constatat situatia existenta:

Văzând prevederile din Acordul de finanţare nr. 
INEA/CEF/WiFi4EU/1-2018/002187-003576, încheiat între Agenţia Executivă pentru 
Inovare şi Reţele (INEA), pe de o parte şi UAT Comuna Beba Veche

          Având în vedere că, prin intermediul iniţiativei WiFi4EU, Comisia Europeană 
doreşte să promoveze accesul gratuit la internet WiFi în spaţii publice precum parcuri, 
pieţe, clădiri publice, biblioteci, muzee şi centre de sănătate, peste tot în Europa;
Având în vedere oportunitatea de finanţare prin iniţiativa WiFi4EU şi cererea de 
participare în cadrul iniţiativei WiFi4EU, transmisă de UAT Comuna Beba Veche în data 
de 04.04.2018, cerere acceptată de către Comisia Europeană;
Având în vedere Acordul de finanţare nr. INEA/CEF/WiFi4EU/2018/003576., încheiat 
între Agenţia Executivă pentru Inovare şi Reţele (INEA), pe de o parte şi UAT Comuna 
Beba Veche, pe de altă parte;
Prin intermediul iniţiativei WiFi4EU, Comisia Europeană doreşte să promoveze accesul 
gratuit la internet WiFi în spaţii publice interioare sau exterioare (de exemplu sedii ale 
administraţiei publice, şcoli, biblioteci, centre medicale, muzee, parcuri publice şi pieţe) 
peste tot în Europa. Acest lucru va contribui la reducerea decalajului digital, la o mai 
buna integrare a comunităţilor pe piaţa unică digitală, la creşterea gradului de 
alfabetizare digitală şi la îmbunătăţirea serviciilor publice prestate în aceste spaţii. 
Reţelele instalate trebuie să nu se suprapună cu actualele oferte publice sau private 
gratuite cu caracteristici similare, inclusiv în ceea ce priveşte calitatea.
Prin programul WiFi4EU vor fi finanţate cheltuielile cu achiziţia de echipamente şi 
costurile de instalare (punctele de acces la internet), iar beneficiarul va suporta 
cheltuielile de conectivitate (abonamentul la internet) şi de întreţinere a echipamentelor 
timp de cel puţin 3 ani. Beneficiarii proiectelor trebuie să propună echiparea unor zone 
în care nu există deja o conexiune WiFi gratuită, publică sau privată.
Astfel, UAT Comuna Beba Veche a obţinut asistenţă financiară nerambursabilă în 
valoare de 15.000 de Euro pentru a instala reţelele WiFi, în termen de 18 luni de la 
semnarea Acordului de finanţare. Instalarea reţelelor de internet WiFi va fi realizată de 
către un operator economic selectat în urma derulării unei achiziţii publice cu 
respectarea legislaţiei în vigoare. Conform prevederilor Acordului de finanţare nr. 
INEA/CEF/WiFi4EU/2018 ...., plata operatorului economic care va instala reţele de 
internet WiFi aferente proiectului, va fi realizată direct de către Agenţia Executivă pentru 
Inovare şi Reţele, în urma confirmării instalării cu succes a reţelelor de internet WiFi.
Funcţionalitatea reţelelor de internet WiFi va fi asigurată de către UAT Comuna Beba 
Vechepentru o perioadă de cel puţin 3 ani. Astfel, conform prevederilor Acordului de 
finanţare, UAT Comuna Beba Veche trebuie să asigure, prin finanţare din bugetul local, 
pentru cel puţin 3 ani, atât conectarea la reţeaua de internet (abonament la internet) a 
reţelelor WiFi ce vor fi instalate în cadrul proiectului, cât şi mentenanţa acestora, 
respectiv întreţinere regulată şi reparaţii, dacă este cazul.
De asemenea, accesul utilizatorilor finali la reţeaua WiFi4EU va fi gratuit şi nu va 
conţine publicitate comercială, neutilizând datele cu caracter personal în scopuri 



comerciale.
Având în vedere cele prezentate anterior propunem:
aprobarea proiectului „WiFi4EU- Promovarea conectivităţii la internet în comunităţile 
locale" şi participarea UAT Comuna Beba Veche la acest proiect, în vederea finanţării 
instalării reţelelor de internet WiFi, şi însuşirea Acordului de finanţare  , încheiat între 
Agenţia Executivă pentru Inovare şi Reţele (INEA) şi UAT Comuna Beba Veche, prin 
care s-a atribuit cuponul (voucherul) în valoare de 15.000 EUR;
aprobarea finanţării de la bugetul local a cheltuielilor de conectivitate (abonamentul la 
internet) şi de întreţinere a echipamentelor timp de cel puţin 3 ani, precum şi a tuturor 
cheltuielilor conexe care pot apărea pe perioada implementării proiectului, în vederea 
realizării în condiţii optime a acestuia;
Propunem adoptarea proiectului de hotarare si consideram ca este fezabil si sustenabil 
pentru UAT 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 proiectului WiFi4EU Promovarea conectivitatii la internet in 
comunitatile locale si a cheltuielilor legate de proiect am analizat in sedinta acest 
proiect, constatand urmatoarele:
Temeiuri legale invocate si documente atasate:
-Referatul/Expunerea de motive întocmit de Secretar general  nr. 
3117/16.12.2020
-Raportul de specialitate întocmit de Compartiment  CONTABILITATE, VENITURI SI 
URMARIRE, INCASARE TAXE SI IMPOZITE nr. 3118/16.12.2020
	
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

Văzând prevederile din Acordul de finanţare nr. INEA/CEF/WiFi4EU/1-
2018/002187-003576, încheiat între Agenţia Executivă pentru Inovare şi Reţele 
(INEA), pe de o parte şi UAT Comuna Beba Veche



ROMÂNIA
JUDETUL TIMIS
COMUNA BEBA VECHE
CONSILIUL LOCAL

          În temeiul prevederilor art. art. 129 alin. 2) lit. b) si art. 136 alin. (1) din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ inițiez prezentul

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

          Bican Aurelian, în calitate de Viceprimar, în baza articolului 26 din Regulamentul 
de Organizare și Funcționare al Consiliului local al comunei Beba Veche, aprobat prin 
HCL nr. 43/2016:
         Având în vedere Referatul/Expunerea de motive întocmit de Secretar general 
înregistrată sub nr. 3117/16.12.2020  precum si Raportul de specialitate întocmit de   
Compartiment  CONTABILITATE, VENITURI SI URMARIRE, INCASARE TAXE SI 
IMPOZITE înregistrat sub nr. 3118/16.12.2020
         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 proiectului WiFi4EU Promovarea conectivitatii la 
internet in comunitatile locale si a cheltuielilor legate de proiect

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 46/16.12.2020

          Văzând prevederile din Acordul de finanţare nr. INEA/CEF/WiFi4EU/1-
2018/002187-003576, încheiat între Agenţia Executivă pentru Inovare şi Reţele (INEA), 
pe de o parte şi UAT Comuna Beba Veche

Articolul 1 - Se aprobă proiectul „WiFi4EU- Promovarea conectivităţii la internet în 
comunităţile locale" şi participarea UAT Comuna Beba Vechela acest proiect, în 
vederea finanţării instalării reţelelor de internet WiFi şi se însuşeşte Acordul de finanţare 
nr. INEA/CEF/WiFi4EU/1-2018/002187-003576, încheiat între Agenţia Executivă pentru 
Inovare şi Reţele (INEA), pe de o parte şi UAT Comuna Beba Veche, pe de altă parte, 
prin care s-a atribuit cuponul (voucherul) în valoare de 15.000 EUR.
Articolul 2 - Se aprobă finanţarea de la bugetul local a cheltuielilor de conectivitate 
(abonamentul Ia internet) şi de întreţinere a echipamentelor timp de cel puţin 3 ani, 
precum şi a tuturor cheltuielilor conexe care pot apărea pe perioada implementării 
proiectului, în vederea realizării în condiţii optime a acestuia.
Articolul 3 - Se aprobă Caietul de sarcini privind achiziţia contractului de furnizare 
echipamente si instalare puncte de acces WiFi pentru proiectul "WiFi4EU in Comuna 
Beba Veche" urmând ca procedura de achiziție să se facă prin achiziție directă.
Articolul 4 - Se împuterniceşte domnul Primar pentru a semna în numele U.A.T. UAT 
Comuna Beba Veche toate documentele necesare implementării proiectului „WiFi4EU - 
Promovarea conectivităţii la internet în comunităţile locale".



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

Initiator
Bican Aurelian, Viceprimar, 

                   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;



FW: REQUEST CLARIFICATIONS - Beba Veche (RO)
De la:INEA-CEF-WiFi4EU@ec.europa.eu (inea-cef-wifi4eu@ec.europa.eu)
Către:primariabebaveche@yahoo.com
Dată:marți, 15 decembrie 2020, 13:51 EET

Dear Mr Bohancanu,

 

Thank you for contacting us.

We would like to inform you that the Grant Agreement related to your municipality has been countersigned on December 19, 2018. Taking into account the 8-
month extension granted earlier this year, the municipality has to complete the deployment of the WiFi4EU network and declare it in the WiFi4EU Portal before
February 18, 2021.

 

In order to speed up the process, you may contact some of the municipalities that have already deployed their WiFi4EU networks:

Jucu
Păltiniş (Botoşani)
Teremia Mare
Mihail Kogălniceanu (Tulcea)
Municipiul Caransebeş
Municipiul Drobeta-Turnu
Severin
Municipiul Aiud
Luncaviţa (Tulcea)
Vadu Crişului
Municipiul Beiuş
Pietrari (Vâlcea)
Municipiul Cluj-Napoca
Alexandru Vlahuţă
Vlădila

 

For more information on the next steps, please find attached a step-by step presentation including screenshots.

 

Should you have more questions, feel free to contact us again.

 

 

Best regards,

The WiFi4EU team

 

WiFi4EU Portal

WiFi4EU FAQs

Step by step guidelines

 

 

From: Primaria BebaVeche <primariabebaveche@yahoo.com> 
 Sent: Friday, December 11, 2020 8:34 AM

 To: INEA CEF WIFI4EU <INEA-CEF-WiFi4EU@ec.europa.eu>
 Subject: REQUEST CLARIFICATIONS

 

REQUEST CLARIFICATIONS

 

Dear Sir or Dear Madam,

 

The municipality of Beba-Veche Commune, Timiș County, the beneficiary of the Grant Agreement no.  INEA/CEF/WiFi4EU/ 1-
2018/002187-003576, respectfuly request an answer to the next clarification regarding term line:

Taking into consideration the communiqué, sent via email on November 24th 2020, entitled: Warning - there are only 3 months left
in the implementation of WiFi4EU period of time

Please consider to tell us the deadline until which we can confirm the network installation so that we can benefit from the grant.

We also should mention that our locality is difficult to access because of the geographic position, that along with the fact that we are
in a state of emergency caused by the pandemic.

https://wifi4eu.ec.europa.eu/#/home
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/wifi4eu-questions-and-answers?lang=en#Background
https://ec.europa.eu/inea/sites/inea/files/cefpub/wifi4eu_guidelines_en.pdf
mailto:primariabebaveche@yahoo.com
mailto:INEA-CEF-WiFi4EU@ec.europa.eu


 

Thank you.

 

Best regards,

mayor of the Municipality of Beba Veche

Bohancanu Ioan

 

 

Stimate Domn sau Stimată Doamnă,

 

UAT Comuna Beba-Veche, județul Timiș, beneficiarul Acordului de grant nr. INEA / CEF / WiFi4EU / 1-2018 / 002187-003576, vă solicită
respectuos un răspuns la următoare clarificare privind termenul limită:

In urma comunicarii primite prin email in data de 24 noiembrie 2020 cu titlul:

Atenționare – au mai rămas doar 3 luni din perioada de implementare WiFi4EU

vă rugăm să ne confirmați data limită până la care poate fi confirmată instalarea rețelei pentru a beneficia de grant.

Vă menționăm faptul că, datorită poziției geografice, localitatea noastră este greu accesibilă, motiv care alături de pandemia generată de
coronavirus și starea de urgență, a condus la această stare.

 

Cu cele mai bune urări,

Primarul Comunei Beba-Veche

dl Bohancanu Ioan.

 

 

 

 

 



ROMÂNIA
JUDETUL TIMIS

COMUNA BEBA VECHE
CONSILIUL LOCAL

          Consiliul local al comunei  Beba Veche, județul Timiș, întrunit în ședință ordinară 
în data de 22.12.2020
         Având în vedere Referatul/Expunerea de motive întocmit de Secretar general 
înregistrată sub nr. 3117/16.12.2020  precum si Raportul de specialitate întocmit de  
Compartiment  CONTABILITATE, VENITURI SI URMARIRE, INCASARE TAXE SI 
IMPOZITE înregistrat sub nr. 3118/16.12.2020
         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

          În temeiul prevederilor art. art. 129 alin. 2) lit. b), art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. 
(1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

                                        H O T Ă R Ă Ș T E: 

privind aprobarea proiectului WiFi4EU Promovarea conectivitatii la 
internet in comunitatile locale si a cheltuielilor legate de proiect

HOTĂRÂRE

          Văzând prevederile din Acordul de finanţare nr. INEA/CEF/WiFi4EU/1-
2018/002187-003576, încheiat între Agenţia Executivă pentru Inovare şi Reţele (INEA), 
pe de o parte şi UAT Comuna Beba Veche

Articolul 1 - Se aprobă proiectul „WiFi4EU- Promovarea conectivităţii la internet în 
comunităţile locale" şi participarea UAT Comuna Beba Vechela acest proiect, în 
vederea finanţării instalării reţelelor de internet WiFi şi se însuşeşte Acordul de finanţare 
nr. INEA/CEF/WiFi4EU/1-2018/002187-003576, încheiat între Agenţia Executivă pentru 
Inovare şi Reţele (INEA), pe de o parte şi UAT Comuna Beba Veche, pe de altă parte, 
prin care s-a atribuit cuponul (voucherul) în valoare de 15.000 EUR.
Articolul 2 - Se aprobă finanţarea de la bugetul local a cheltuielilor de conectivitate 
(abonamentul Ia internet) şi de întreţinere a echipamentelor timp de cel puţin 3 ani, 
precum şi a tuturor cheltuielilor conexe care pot apărea pe perioada implementării 
proiectului, în vederea realizării în condiţii optime a acestuia.
Articolul 3 - Se aprobă Caietul de sarcini privind achiziţia contractului de furnizare 
echipamente si instalare puncte de acces WiFi pentru proiectul "WiFi4EU in Comuna 
Beba Veche" urmând ca procedura de achiziție să se facă prin achiziție directă.
Articolul 4 - Se împuterniceşte domnul Primar pentru a semna în numele U.A.T. UAT 
Comuna Beba Veche toate documentele necesare implementării proiectului „WiFi4EU - 
Promovarea conectivităţii la internet în comunităţile locale".
Articolul 5 - Prezenta hotarare se comunică:
- Institutiei Prefectului- judetul Timis,
- Primarului comunei Beba Veche;
- Afisare la sediul institutiei;
- Publicare pe site web http://primariabebaveche.blogspot.com/p/monitorul-local.html.



Președinte de ședință
BRUDER TIMEA- TEREZIA, 

                   Avizat spre legalitate,          
                   Sorin Giuroescu

                   Secretar General al comunei Beba Veche

CARTUȘ NECESAR DE INSERAT PE ORICE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI, 
DUPĂ SEMNĂTURA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ ȘI CEA A SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI
PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI NR. 46/2020

Nr. crt OPERAȚIUNI EFECTUATE Data
ZZ/LL/AN

Semnătura persoanei 
responsabile să 

efectueze procedura

6

1 3

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

0
Adoptarea hotărârii 1)  1
Comunicarea către primarul comunei  2)  2
Comunicarea către prefectul județului  3)  3
Aducerea la cunoștință publică  4+5)  4
Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual  4+5)  5
Hotărârea devine obligatorie  6) sau produce efecte juridice  7), după caz  

22.12.2020

23.12.2020

23.12.2020

23.12.2020

23.12.2020

2

Beba Veche la data de 22.12.2020
Nr.46
Adoptata cu 11 voturi Pentru  de la 11 consilieri prezenți.
Absenti:



Caiet de sarcini  

   

Privind achiziţia contractului de furnizare echipamente si instalare puncte 
de acces WiFi pentru proiectul "WiFi4EU in Comuna Beba Veche" 

l.DATE GENERALE 

1.1. Denumirea contractului: Achiziţia echipamentelor si instalarea 
punctelor de acces WiFi pentru proiectul"WiFi4EU in Comuna Beba Veche" 

1.2. Cod CPV 32412110-8- - Reţea internet. 

1.3. Autoritatea contractanta/Beneficiarul: Unitatea Administrativ 
Teritoriala Comuna Beba Veche 

1.4. Sursa de finanţare a proiectului:  

Finanţarea proiectului se va realiza de către Uniunea Europeana prin 
intermediul Agenţiei Executive pentru Inovare şi Reţele conform Acordului 
de Grant înregistrat la nivelul UAT Comuna Beba Veche, respectiv cu 
numărul de inregistrare la nivelul Uniunii Europene nr. 
INEA/CEF/WiFi4EU/1-2018/002187-003576 

 1.5.Scopul achiziţiei : Achiziţia este necesara pentru realizarea activitatilor 
obligatorii ale beneficiarului stabilite prin Acordul de Grant mai sus 
mentionat, respectiv achiziţia de echipamente si instalarea punctelor de 
acces WiFi, pentru punerea in aplicare a proiectului "WiFi4EU Promovarea 
conectivitatii la internet in comunitatile locale".  

1.6.0biectivele proiectului: Iniţiativa WiFi4EU este o schema de sprijin 
pentru furnizarea de acces Wi-Fi gratuit în spaţii publice interioare sau 
exterioare (de exemplu, localuri ale administraţiilor publice, şcoli, biblioteci, 
centre medicale, muzee, parcuri publice şi pieţe). Acest lucru va contribui la 
mai buna integrare a comunităţilor pe piaţa unică digital, va da utilizatorilor 



acces la societatea gigabiţilor, va creşte gradul de alfabetizare digital şi va 
completa serviciile publice prestate în aceste spaţii. 

2.0BIECTUL CONTRACTULUI 

Contractantul va asigura furnizarea de echipamente WiFi si instalarea 
acestora in Comuna Beba Veche, dupa cum urmeaza:  

Nr. crt Adresa 

1 Sat Beba Veche, Primarie 
2 sat Beba Veche, Dispensar 
3 sat Beba Veche, intersectie Cimitir 
4 Sat Beba Veche, Camin 
5 sat Beba Veche, Scoala Mare 
6 sat Beba Veche, intrare sat 
7  sat Cherestur, Parc amenajat 
8  sat Cherestur,  Camin Cultural 
9  sat Cherestur, Scoala+Gradinita 
10  sat Pordeanu, Camin Cultural  
 
3.0BLIGATIILE PÂRTILOR 

 3.1.0bligatiile contractantului: 

Prezentul Caiet de sarcini constituie ansamblul cerinţelor minime obligtorii 
pe baza carora se elaboreaza de către fiecare ofertant propunerea tehnica 
si financiara. 

Contractantul se obliga sa asigure furnizarea de echipamente pentru cele 
10 puncte de acces WiFi si instalarea reţelei WiFi. 

Contractantul se obliga sa respecte cerinţele tehnice specificate in 
prezentul Caiet de sarcini. Contractantul are obligaţia de a prezenta o 
declaraţie care sa ateste ca instalarea reţelei WiFi4EU s-a finalizat in 
conformitate cu cerinţele tehnice specificate in prezentul Caiet de sarcini si 
ca aceasta functioneaza. 



Declaraţia include pentru fiecare reţea WiFi4EU următoarele informaţii 
obligatorii: 

- denumirea reţelei WiFi4EU (de exemplu:primăria); numele 
domeniului. 

Mai mult, pentru fiecare reţea WiFi4EU, societatea care instalează reţele 
WiFi4EU pune la dispoziţie o listă completă a punctelor de acces instalate. 
Pentru fiecare punct de acces, se furnizează următoarele informaţii 
obligatorii: 
Tipul de locaţie ( de exemplu: şcoală, dispensar, târg). în portalul WiFi4EU 
va exista o listă verticală. 
Numele locaţiei (de exemplu: coridor) 
Geolocalizarea punctului de acces 
Tipul de echipament: interior sau exterior 
Marca dispozitivului 
Modelul de dispozitiv 
Numărul de serie al dispozitivului 
- Adresa MAC (Media Access Control) 
- Contractantul are obligaţia de a respecta legislaţia, normativele si 
standardele specifice, aplicabile, aflate in vigoare la data executării 
contarctului. 
 
3.2 Obligaţiile beneficiarului 

Beneficiarul va pune la dispoziţia contarctantului date si informaţii necesare 
pentru furnizarea echipamentelor si instalarea acestora. 

Beneficiarul are obligaţia de a intocmi cu furnizorul un Proces-verbal de 
recepţie a echipamentelor. 

Procesul-verbal de recepţie se va incheia fara obiectiuni in condiţiile in care 
reprezentantul Beneficiarului constata ca au fost respectate obligaţiile 
Contractantului si termenele stabilite. 



4.MODALITATEA DE DERULARE A CONTRACTULUI 

In scopul derulării contractului, atat beneficiarul cat si furnizorul vor 
desemna un reprezentant si un inlocuitor si vor comunica datele de contact 
pentru menţinerea comunicării in scopul derulării contractului. 

5.SPECIFICATII TEHNICE 

Contractantul instaleaza un număr de 10 puncte de acces WiFi4EU (10 
exterioare si 0 interioare), 

conform adreselor specificate in prezentul Caiet de sarcini. 

Fiecare punct de acces trebuie sa indeplineasca urmatoarele caracteristici: 

- este compatibil cu utilizarea simultană în bandă duală (2,4Ghz - 
5Ghz); 
- are un ciclu de sprijin de peste 5 ani; 
- are un timp mediu de funcţionare între defecţiuni (mean Urne 
between failure, MTBF) de cel puţin 5 ani; 
are un punct de gestionare unic specific şi centralizat cel puţin pentru toate 
PA-urile fiecărei reţele WiFi4EU; 
- este compatibil cu IEEE 802.1 x; 
- este conform cu IEEE 802.1 1 ac Wave I; 
- este compatibil cu IEEE 802.1 lr; 
- este compatibil cu IEEE 802.1 lk; 
- este compatibil cu IEEE 802.1 lv; 
este capabil să gestioneze simultan cel puţin 50 de utilizatori, fără 
degradarea performanţelor; 

are o capacitate de MIMO de cel puţin 2x2; 

- este conform cu Hotspot 2.0 (programul de certificare al Passpoint 
Wi-Fi Alliance). 

Reţeaua WiFi4EU este o reţea deschisă, în sensul că pentru conectare nu 
se solicita niciun fel de informaţii de autentificare (precum utilizarea unei 
parole). Odată ce utilizatorul este conectat la reţea, prestatorul se asigură 



că reţeaua WiFi4EU cu SSID-ul WiFi4EU afişează un portal captive https 
înainte de a autoriza utilizatorul să se conecteze la internet. Cu excepţia 
cazului în care această cerinţă este prevăzută în legislaţia naţională în 
conformitate cu dreptul Uniunii, conectarea la internet prin intermediul 
SSID-ului WiFi4EU nu necesită nicio înregistrare sau autentificare pe 
portalul captive şi se realizează printr-un buton de conectare cu un singur 
click ("one-click to connecl") de pe portalul captiv. 

Prestatorul asigură îndeplinirea următoarelor cerinţe pentru portalul captiv 
al SSID-ului WiFi4EU: 

în ceea ce priveşte interfaţa cu utilizatorii, reţeaua WiFi4EU cu SSID-ul 
WiFi4EU trebuie să utilizeze un portal captiv HTTPS. 

Pentru a nu apărea la fiecare reconectare. portalul captiv stabileşte o 
perioadă de recunoaştere automată a utilizatorilor conectaţi anterior. 
Această perioadă este resetată automat în fiecare zi la ora 00.00 sau. ca 
cerinţă minima, este setată la maximum 12 ore. 

Numele de domeniu asociat portalului captiv HTTPS trebuie să fie classic 
(non-IDN) şi să fie compus din caractere de la "a" la "z", cifre de la 0 la 9 şi 
cratime (-). Identitatea vizuală: portalul captiv trebuie să includă identitatea 
vizuală WiFi4EU. Portalul captiv trebuie să încorporeze un fragment de cod 
de urmărire (tracking snippet), pentru ca Agenţia să poată monitoriza de la 
distanţă reţeaua WiFi4EU. Ghidul de instalare a fragmentului de cod de 
urmărire este disponibil la următorul link: 
https://ec.europa.eu/inea/en/connectina-europe-facilitv/ceftelecom/wifi4eu. 
Fragmentul de cod de urmărire nu va colecta niciun fel de date cu caracter 
personal. El va fi utilizat pentru calcularea numărului de utilizatori care se 
conectează la reţeaua WiFi4EU, pentru încărcarea identităţii vizuale a 
WiFi4EU şi pentru verificarea faptului că aceasta este afişată în mod 
corespunzător. 

Portalul captiv include o declaraţie de declinare a responsabilităţii care 
informează în mod clar utilizatorii că WiFi4EU este o reţea publică 



deschisă. Declaraţia ar trebui să includă şi recomandările în scop de 
precauţie care sunt de obicei oferite atunci când se accesează internetul 
prin astfel de reţele. 

6. MODUL DE ÎNTOCMIRE SI PREZENTARE A OFERTEI 

6.1. Oferta tehnica 

Ofertantul va elabora propunerea tehnica in conformitate cu cerinţele 
prevăzute in prezentul Caiet de sarcini. 

Oferta tehnica va conţine prezentarea ofertantului precum si modul de 
instalare al echipamentelor. 

Societatea care instaleaza reţelele si echipamentele WiFi trebuie sa fie 
înregistrata pe portalul WiFi4EU si sa respecte acordul incheiat cu Agenţia 
Executiva pentru Inovare, conform cerinţelor programului de finanţare 
WiFi4EU. 

6.2. Oferta financiara 

Oferta financiara va cuprinde costul total, inclusiv TVA al furnizării si 
instalarii echipamentelor WiFi4EU. 

Preţul de achiziţie al contractului este ferm pe toata durata contractului si 
exprimat in euro. Propunerea elaborata va respecta in totalitate cerinţele 
Caietului de sacini, precum si legislaţia in vigoare. 

7. RECEPŢIA ECHIPAMENTELOR 

Recepţia echipamentelor se va face prin încheierea unui Proces-verbal de 
recepţie. 

Recepţia se considera incheiata dupa instalarea echipamentelor si 
demonstrarea de către furnizor 

ca echipamentele sunt in stare de funcţionare. 



8. MODALITATI DE PLATA 

Plata se va efectua de către Uniunea Europeana prin intermediul Agenţiei 
Executive pentru Inovare si Reţele, către societatea care instaleaza reţeaua 
WiFi, sub forma unei contributii forfetare (cupon valoric). 

Cererea de plata este primita de Agenţia Executiva pentru Inovare si Reţele 
in momentul in care au fost depuse declaraţiile contractantului/beneficiarului 
care atesta faptul ca reţeaua este conforma cu specificaţiile tehnice si ca 
functioneaza. 

Dupa primirea declaraţiilor si a informaţiilor mentionate la art.3.1, Agenţia 
Executiva pentru Inovare si Reţele dispune de maxim 60 zile pentru a 
verifica daca reţeaua WiFI4EU functioneaza si pentru a efectua plata 
soldului către societatea care instaleaza reţeaua. Plata se efectuează 
numai în cazul în care sunt îndeplinite următoarele condiţii: cel puţin 10 
utilizatori s-au conectat în fiecare PA din reţeaua WiFi4EU; identitatea 
vizuală a WiFi4EU este afişată în mod corespunzător pe portalul captiv. 
Cererea de plată este acceptată după depunerea declaraţiei din partea 
societăţii care instalează reţele WiFi în portalul WiFi4EU care să ateste că 
instalarea reţelei (reţelelor) WiFi4EU s-a finalizat în conformitate cu anexa I 
şi funcţionează. 

Atunci cand sunt indeplinite condiţiile de mai sus, Beneficiarul primeşte o 
notificare de confirmare, iar Agenţia Executiva pentru Inovare si Reţele 
efectueaza plata către Prestator. Plata cuponului valoric se efectueaza de 
către Agenţia Executiva pentru Inovare si Reţele in contul bancar indicat de 
către societatea care instaleaza reţelele WiFi in portalul WiFi4EU in format 
IBAN. 

9.CRITERIUL DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI 

Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achiziţie publica este 
"costul cel mai scăzut cel mai scăzut", cu respectarea condiţiilor specificate 
in prezentul Caiet de sarcini. 



 

 

 

 

 
 

 



Caiet de sarcini  

   

Privind achiziţia contractului de furnizare echipamente si instalare puncte 
de acces WiFi pentru proiectul "WiFi4EU in Comuna Beba Veche" 

l.DATE GENERALE 

1.1. Denumirea contractului: Achiziţia echipamentelor si instalarea 
punctelor de acces WiFi pentru proiectul"WiFi4EU in Comuna Beba Veche" 

1.2. Cod CPV 32412110-8- - Reţea internet. 

1.3. Autoritatea contractanta/Beneficiarul: Unitatea Administrativ 
Teritoriala Comuna Beba Veche 

1.4. Sursa de finanţare a proiectului:  

Finanţarea proiectului se va realiza de către Uniunea Europeana prin 
intermediul Agenţiei Executive pentru Inovare şi Reţele conform Acordului 
de Grant înregistrat la nivelul UAT Comuna Beba Veche, respectiv cu 
numărul de inregistrare la nivelul Uniunii Europene nr. 
INEA/CEF/WiFi4EU/1-2018/002187-003576 

 1.5.Scopul achiziţiei : Achiziţia este necesara pentru realizarea activitatilor 
obligatorii ale beneficiarului stabilite prin Acordul de Grant mai sus 
mentionat, respectiv achiziţia de echipamente si instalarea punctelor de 
acces WiFi, pentru punerea in aplicare a proiectului "WiFi4EU Promovarea 
conectivitatii la internet in comunitatile locale".  

1.6.0biectivele proiectului: Iniţiativa WiFi4EU este o schema de sprijin 
pentru furnizarea de acces Wi-Fi gratuit în spaţii publice interioare sau 
exterioare (de exemplu, localuri ale administraţiilor publice, şcoli, biblioteci, 
centre medicale, muzee, parcuri publice şi pieţe). Acest lucru va contribui la 
mai buna integrare a comunităţilor pe piaţa unică digital, va da utilizatorilor 



acces la societatea gigabiţilor, va creşte gradul de alfabetizare digital şi va 
completa serviciile publice prestate în aceste spaţii. 

2.0BIECTUL CONTRACTULUI 

Contractantul va asigura furnizarea de echipamente WiFi si instalarea 
acestora in Comuna Beba Veche, dupa cum urmeaza:  

Nr. crt Adresa 

1 Sat Beba Veche, Primarie 
2 sat Beba Veche, Dispensar 
3 sat Beba Veche, intersectie Cimitir 
4 Sat Beba Veche, Camin 
5 sat Beba Veche, Scoala Mare 
6 sat Beba Veche, intrare sat 
7  sat Cherestur, Parc amenajat 
8  sat Cherestur,  Camin Cultural 
9  sat Cherestur, Scoala+Gradinita 
10  sat Pordeanu, Camin Cultural  
 
3.0BLIGATIILE PÂRTILOR 

 3.1.0bligatiile contractantului: 

Prezentul Caiet de sarcini constituie ansamblul cerinţelor minime obligtorii 
pe baza carora se elaboreaza de către fiecare ofertant propunerea tehnica 
si financiara. 

Contractantul se obliga sa asigure furnizarea de echipamente pentru cele 
10 puncte de acces WiFi si instalarea reţelei WiFi. 

Contractantul se obliga sa respecte cerinţele tehnice specificate in 
prezentul Caiet de sarcini. Contractantul are obligaţia de a prezenta o 
declaraţie care sa ateste ca instalarea reţelei WiFi4EU s-a finalizat in 
conformitate cu cerinţele tehnice specificate in prezentul Caiet de sarcini si 
ca aceasta functioneaza. 



Declaraţia include pentru fiecare reţea WiFi4EU următoarele informaţii 
obligatorii: 

- denumirea reţelei WiFi4EU (de exemplu:primăria); numele 
domeniului. 

Mai mult, pentru fiecare reţea WiFi4EU, societatea care instalează reţele 
WiFi4EU pune la dispoziţie o listă completă a punctelor de acces instalate. 
Pentru fiecare punct de acces, se furnizează următoarele informaţii 
obligatorii: 
Tipul de locaţie ( de exemplu: şcoală, dispensar, târg). în portalul WiFi4EU 
va exista o listă verticală. 
Numele locaţiei (de exemplu: coridor) 
Geolocalizarea punctului de acces 
Tipul de echipament: interior sau exterior 
Marca dispozitivului 
Modelul de dispozitiv 
Numărul de serie al dispozitivului 
- Adresa MAC (Media Access Control) 
- Contractantul are obligaţia de a respecta legislaţia, normativele si 
standardele specifice, aplicabile, aflate in vigoare la data executării 
contarctului. 
 
3.2 Obligaţiile beneficiarului 

Beneficiarul va pune la dispoziţia contarctantului date si informaţii necesare 
pentru furnizarea echipamentelor si instalarea acestora. 

Beneficiarul are obligaţia de a intocmi cu furnizorul un Proces-verbal de 
recepţie a echipamentelor. 

Procesul-verbal de recepţie se va incheia fara obiectiuni in condiţiile in care 
reprezentantul Beneficiarului constata ca au fost respectate obligaţiile 
Contractantului si termenele stabilite. 



4.MODALITATEA DE DERULARE A CONTRACTULUI 

In scopul derulării contractului, atat beneficiarul cat si furnizorul vor 
desemna un reprezentant si un inlocuitor si vor comunica datele de contact 
pentru menţinerea comunicării in scopul derulării contractului. 

5.SPECIFICATII TEHNICE 

Contractantul instaleaza un număr de 10 puncte de acces WiFi4EU (10 
exterioare si 0 interioare), 

conform adreselor specificate in prezentul Caiet de sarcini. 

Fiecare punct de acces trebuie sa indeplineasca urmatoarele caracteristici: 

- este compatibil cu utilizarea simultană în bandă duală (2,4Ghz - 
5Ghz); 
- are un ciclu de sprijin de peste 5 ani; 
- are un timp mediu de funcţionare între defecţiuni (mean Urne 
between failure, MTBF) de cel puţin 5 ani; 
are un punct de gestionare unic specific şi centralizat cel puţin pentru toate 
PA-urile fiecărei reţele WiFi4EU; 
- este compatibil cu IEEE 802.1 x; 
- este conform cu IEEE 802.1 1 ac Wave I; 
- este compatibil cu IEEE 802.1 lr; 
- este compatibil cu IEEE 802.1 lk; 
- este compatibil cu IEEE 802.1 lv; 
este capabil să gestioneze simultan cel puţin 50 de utilizatori, fără 
degradarea performanţelor; 

are o capacitate de MIMO de cel puţin 2x2; 

- este conform cu Hotspot 2.0 (programul de certificare al Passpoint 
Wi-Fi Alliance). 

Reţeaua WiFi4EU este o reţea deschisă, în sensul că pentru conectare nu 
se solicita niciun fel de informaţii de autentificare (precum utilizarea unei 
parole). Odată ce utilizatorul este conectat la reţea, prestatorul se asigură 



că reţeaua WiFi4EU cu SSID-ul WiFi4EU afişează un portal captive https 
înainte de a autoriza utilizatorul să se conecteze la internet. Cu excepţia 
cazului în care această cerinţă este prevăzută în legislaţia naţională în 
conformitate cu dreptul Uniunii, conectarea la internet prin intermediul 
SSID-ului WiFi4EU nu necesită nicio înregistrare sau autentificare pe 
portalul captive şi se realizează printr-un buton de conectare cu un singur 
click ("one-click to connecl") de pe portalul captiv. 

Prestatorul asigură îndeplinirea următoarelor cerinţe pentru portalul captiv 
al SSID-ului WiFi4EU: 

în ceea ce priveşte interfaţa cu utilizatorii, reţeaua WiFi4EU cu SSID-ul 
WiFi4EU trebuie să utilizeze un portal captiv HTTPS. 

Pentru a nu apărea la fiecare reconectare. portalul captiv stabileşte o 
perioadă de recunoaştere automată a utilizatorilor conectaţi anterior. 
Această perioadă este resetată automat în fiecare zi la ora 00.00 sau. ca 
cerinţă minima, este setată la maximum 12 ore. 

Numele de domeniu asociat portalului captiv HTTPS trebuie să fie classic 
(non-IDN) şi să fie compus din caractere de la "a" la "z", cifre de la 0 la 9 şi 
cratime (-). Identitatea vizuală: portalul captiv trebuie să includă identitatea 
vizuală WiFi4EU. Portalul captiv trebuie să încorporeze un fragment de cod 
de urmărire (tracking snippet), pentru ca Agenţia să poată monitoriza de la 
distanţă reţeaua WiFi4EU. Ghidul de instalare a fragmentului de cod de 
urmărire este disponibil la următorul link: 
https://ec.europa.eu/inea/en/connectina-europe-facilitv/ceftelecom/wifi4eu. 
Fragmentul de cod de urmărire nu va colecta niciun fel de date cu caracter 
personal. El va fi utilizat pentru calcularea numărului de utilizatori care se 
conectează la reţeaua WiFi4EU, pentru încărcarea identităţii vizuale a 
WiFi4EU şi pentru verificarea faptului că aceasta este afişată în mod 
corespunzător. 

Portalul captiv include o declaraţie de declinare a responsabilităţii care 
informează în mod clar utilizatorii că WiFi4EU este o reţea publică 



deschisă. Declaraţia ar trebui să includă şi recomandările în scop de 
precauţie care sunt de obicei oferite atunci când se accesează internetul 
prin astfel de reţele. 

6. MODUL DE ÎNTOCMIRE SI PREZENTARE A OFERTEI 

6.1. Oferta tehnica 

Ofertantul va elabora propunerea tehnica in conformitate cu cerinţele 
prevăzute in prezentul Caiet de sarcini. 

Oferta tehnica va conţine prezentarea ofertantului precum si modul de 
instalare al echipamentelor. 

Societatea care instaleaza reţelele si echipamentele WiFi trebuie sa fie 
înregistrata pe portalul WiFi4EU si sa respecte acordul incheiat cu Agenţia 
Executiva pentru Inovare, conform cerinţelor programului de finanţare 
WiFi4EU. 

6.2. Oferta financiara 

Oferta financiara va cuprinde costul total, inclusiv TVA al furnizării si 
instalarii echipamentelor WiFi4EU. 

Preţul de achiziţie al contractului este ferm pe toata durata contractului si 
exprimat in euro. Propunerea elaborata va respecta in totalitate cerinţele 
Caietului de sacini, precum si legislaţia in vigoare. 

7. RECEPŢIA ECHIPAMENTELOR 

Recepţia echipamentelor se va face prin încheierea unui Proces-verbal de 
recepţie. 

Recepţia se considera incheiata dupa instalarea echipamentelor si 
demonstrarea de către furnizor 

ca echipamentele sunt in stare de funcţionare. 



8. MODALITATI DE PLATA 

Plata se va efectua de către Uniunea Europeana prin intermediul Agenţiei 
Executive pentru Inovare si Reţele, către societatea care instaleaza reţeaua 
WiFi, sub forma unei contributii forfetare (cupon valoric). 

Cererea de plata este primita de Agenţia Executiva pentru Inovare si Reţele 
in momentul in care au fost depuse declaraţiile contractantului/beneficiarului 
care atesta faptul ca reţeaua este conforma cu specificaţiile tehnice si ca 
functioneaza. 

Dupa primirea declaraţiilor si a informaţiilor mentionate la art.3.1, Agenţia 
Executiva pentru Inovare si Reţele dispune de maxim 60 zile pentru a 
verifica daca reţeaua WiFI4EU functioneaza si pentru a efectua plata 
soldului către societatea care instaleaza reţeaua. Plata se efectuează 
numai în cazul în care sunt îndeplinite următoarele condiţii: cel puţin 10 
utilizatori s-au conectat în fiecare PA din reţeaua WiFi4EU; identitatea 
vizuală a WiFi4EU este afişată în mod corespunzător pe portalul captiv. 
Cererea de plată este acceptată după depunerea declaraţiei din partea 
societăţii care instalează reţele WiFi în portalul WiFi4EU care să ateste că 
instalarea reţelei (reţelelor) WiFi4EU s-a finalizat în conformitate cu anexa I 
şi funcţionează. 

Atunci cand sunt indeplinite condiţiile de mai sus, Beneficiarul primeşte o 
notificare de confirmare, iar Agenţia Executiva pentru Inovare si Reţele 
efectueaza plata către Prestator. Plata cuponului valoric se efectueaza de 
către Agenţia Executiva pentru Inovare si Reţele in contul bancar indicat de 
către societatea care instaleaza reţelele WiFi in portalul WiFi4EU in format 
IBAN. 

9.CRITERIUL DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI 

Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achiziţie publica este 
"costul cel mai scăzut cel mai scăzut", cu respectarea condiţiilor specificate 
in prezentul Caiet de sarcini. 



 

 

 

 

 
 

 



Judetul Timis
UAT Comuna Beba Veche
Nr. 3122/16.112.2020

APROB PRIMAR,
Ioan Bohancanu

E X P U N E R E   DE    M O T I V E
R E F E R A T   DE    A P R O B A R E
privind necesitatea si oportunitatea adoptarii proiectului de hotarare privind aprobarea Planului 
de actiuni si lucrari de interes local pe anul 2021

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

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

         Pentru aceste motive PROPUN
Se aprobă Planul de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2020 conform Anexei la prezenta 
hotărâre.
Se numește doamna Sfetcu Veronica, referent de specialitate, ca responsabil cu păstrarea 
evidenței efectuării orelor de muncă de către persoanele majore apte de muncă din familia 
beneficiară de ajutor social
Se deleagă firma Safety Labour SRL să asigure instructajul privind normele de tehnică a 
securității muncii pentru persoanele care prestează acțiuni ori lucrări de interes local
Prezenta hotarare se comunică:
- Institutiei Prefectului- judetul Timis,
- Primarului comunei Beba Veche;
- Afisare la sediul institutiei;
- Publicare pe site web http://bebaveche.myds.me/wordpress/;

          Bican Aurelian
          Viceprimar



          Intocmit
          Secretar general



Judetul Timis UAT Comuna Beba Veche
Nr. 3123/16.12.2020

                    R E F E R A T   DE   S P E C I A L I T A T E
          la proiectul de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes 
local pe anul 2021

         In urma solicitarii adresate de Viceprimar, Bican Aurelian, in calitate de initiator al 
proiectului de hotarare am constatat situatia existenta:

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

          In vederea efectuarii unor lucrari de interes local in beneficiul locuitorilor comunei 
Beba Veche de catre persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social 
potrivit art. 6 din Legea nr. 416/2001  si art. 61 alin. 1 lit. a din Legea nr. 196/2016 
privind venitul minim de incluziune propunem aprobarea  listei de lucrări și acțiuni 
anexată.
Situatie beneficiari VMG social la această dată:
  9 familii
12 persoane beneficiare sunt în evidențele Primăriei cu ajutor social 
din care au obligația de a presta muncă în folosul comunității un numar de 6 membri 
respectiv:
-	Radu Cornelia Neli	    11 ore
-	Varga Ibolya             27 ore
-	Solyom Nicolae	        11 ore
-	Varga Piroska        11 ore
-Ardelean Nicoleta  11 ore
-Hotopilă Raveica   11 ore.
Totalul orelor se ridică la 60 ore/lună, calculul fiind facut prin formula N*A/S
N= numarul de ore prestate de un angajat pe timp de o lună cu normă întreagă (166)
A= cuantumul ajutorului social (variabil)
S= salar minimul pe economie.(2230 lei)
Aceste persoane apte de muncă din familiile 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 2021 am analizat 
in sedinta acest proiect, constatand urmatoarele:
Temeiuri legale invocate si documente atasate:
-Referatul/Expunerea de motive întocmit de Secretar general  nr. 
3122/16.112.2020
-Raportul de specialitate întocmit de Compartiment  ALOCATII SI SERVICII SOCIALE 
nr. 3123/16.12.2020
	
Constatand ca:

Președinte, ȘULI 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. 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: 

          Bican Aurelian, în calitate de Viceprimar, în baza articolului 26 din Regulamentul 
de Organizare și Funcționare al Consiliului local al comunei Beba Veche, aprobat prin 
HCL nr. 43/2016:
         Având în vedere Referatul/Expunerea de motive întocmit de Secretar general 
înregistrată sub nr. 3122/16.112.2020  precum si Raportul de specialitate întocmit de   
Compartiment  ALOCATII SI SERVICII SOCIALE înregistrat sub nr. 3123/16.12.2020
         În baza Avizului eliberat de  Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, 
amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului înconjurător, agricultură și turism, 
președinte ȘULI MONIKA-ESZTER;

privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 
2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 49/09.12.2020

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

Articolul 1 - Se aprobă Planul de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2020 conform 
Anexei la prezenta hotărâre.
Articolul 2 - Se numește doamna Sfetcu Veronica, referent de specialitate, ca 
responsabil cu păstrarea evidenței efectuării orelor de muncă de către persoanele 
majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social
Articolul 3 - Se deleagă firma Safety Labour SRL să asigure instructajul privind normele 
de tehnică a securității muncii pentru persoanele care prestează acțiuni ori lucrări de 
interes local
Articolul 4 - Prezenta hotarare se comunică:
- Institutiei Prefectului- judetul Timis,
- Primarului comunei Beba Veche;
- Afisare la sediul institutiei;
- Publicare pe site web http://bebaveche.myds.me/wordpress/;



Initiator
Bican Aurelian, Viceprimar, 

                   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 ȘULI 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 Hotararea Consiliului local Beba Veche nr.   2020 
 
 

PLAN DE ACŢIUNI ŞI LUCRĂRI DE INTERES LOCAL PE ANUL 2021 
întocmit în conformitate cu Legea nr.196/2016 si prevederile art.29, alin (l)şi (2) lit a) şi alin (3) din Legea nr.416/2001  

Nr. 
Crt. 

Obiectiv Acţiuni şi lucrări întreprinse Termen de 
realizare 

Resurse Responsabil 

1 Lucrări de întreţinere a zonei 
adiacente Şcolilor, 
Grădiniţelor si Căminelor 
Culturale si Parcuri de pe 
raza satelor Beba Veche si 
Cherestur 

Curăţarea trotuarelor (măturare manuală), 
îndepărtarea gunoaielor menajere. 

Lunile  

ianuarie – 
decembrie 

Beneficiarii Legii 
416/2001 si 196/2016 

Sfetcu Ionica Veronica 

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

Îndepărtarea manuală a zăpezii  Lunile  

octombrie – 
martie 

Beneficiarii Legii 
416/2001 si 196/2016 

Sfetcu Ionica Veronica 

 

Întocmit 

Referent de specialitate 

Sfetcu Ionica Veronica 

 



ROMÂNIA
JUDETUL TIMIS

COMUNA BEBA VECHE
CONSILIUL LOCAL

          Consiliul local al comunei  Beba Veche, județul Timiș, întrunit în ședință ordinară 
în data de 22.12.2020
         Având în vedere Referatul/Expunerea de motive întocmit de Secretar general 
înregistrată sub nr. 3122/16.112.2020  precum si Raportul de specialitate întocmit de  
Compartiment  ALOCATII SI SERVICII SOCIALE înregistrat sub nr. 3123/16.12.2020
         În baza Avizului eliberat de  Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, 
amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului înconjurător, agricultură și turism, 
președinte ȘULI MONIKA-ESZTER

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

                                        H O T Ă R Ă Ș T E: 

privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pe anul 
2021

HOTĂRÂRE

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

Articolul 1 - Se aprobă Planul de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2020 conform 
Anexei la prezenta hotărâre.
Articolul 2 - Se numește doamna Sfetcu Veronica, referent de specialitate, ca 
responsabil cu păstrarea evidenței efectuării orelor de muncă de către persoanele 
majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social
Articolul 3 - Se deleagă firma Safety Labour SRL să asigure instructajul privind normele 
de tehnică a securității muncii pentru persoanele care prestează acțiuni ori lucrări de 
interes local
Articolul 4 - Prezenta hotarare se comunică:
- Institutiei Prefectului- judetul Timis,
- Primarului comunei Beba Veche;
- Afisare la sediul institutiei;
- Publicare pe site web http://bebaveche.myds.me/wordpress/.

Președinte de ședință
BRUDER TIMEA- TEREZIA, 

                   Avizat spre legalitate,          
                   Sorin Giuroescu

                   Secretar General al comunei Beba Veche



CARTUȘ NECESAR DE INSERAT PE ORICE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI, 
DUPĂ SEMNĂTURA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ ȘI CEA A SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI
PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI NR. 48/2020

Nr. crt OPERAȚIUNI EFECTUATE Data
ZZ/LL/AN

Semnătura persoanei 
responsabile să 

efectueze procedura

6

1 3

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

0
Adoptarea hotărârii 1)  1
Comunicarea către primarul comunei  2)  2
Comunicarea către prefectul județului  3)  3
Aducerea la cunoștință publică  4+5)  4
Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual  4+5)  5
Hotărârea devine obligatorie  6) sau produce efecte juridice  7), după caz  

22.12.2020

23.12.2020

23.12.2020

23.12.2020

23.12.2020

2

Beba Veche la data de 22.12.2020
Nr.48
Adoptata cu 11 voturi Pentru  de la 11 consilieri prezenți.
Absenti:



Anexa la Hotararea Consiliului local Beba Veche nr.   2020 
 
 

PLAN DE ACŢIUNI ŞI LUCRĂRI DE INTERES LOCAL PE ANUL 2021 
întocmit în conformitate cu Legea nr.196/2016 si prevederile art.29, alin (l)şi (2) lit a) şi alin (3) din Legea nr.416/2001  

Nr. 
Crt. 

Obiectiv Acţiuni şi lucrări întreprinse Termen de 
realizare 

Resurse Responsabil 

1 Lucrări de întreţinere a zonei 
adiacente Şcolilor, 
Grădiniţelor si Căminelor 
Culturale si Parcuri de pe 
raza satelor Beba Veche si 
Cherestur 

Curăţarea trotuarelor (măturare manuală), 
îndepărtarea gunoaielor menajere. 

Lunile  

ianuarie – 
decembrie 

Beneficiarii Legii 
416/2001 si 196/2016 

Sfetcu Ionica Veronica 

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

Îndepărtarea manuală a zăpezii  Lunile  

octombrie – 
martie 

Beneficiarii Legii 
416/2001 si 196/2016 

Sfetcu Ionica Veronica 

 

Întocmit 

Referent de specialitate 

Sfetcu Ionica Veronica 

 



Judetul Timis
UAT Comuna Beba Veche
Nr. 3124/16.12.2020

APROB PRIMAR,
Ioan Bohancanu

E X P U N E R E   DE    M O T I V E
R E F E R A T   DE    A P R O B A R E
privind necesitatea si oportunitatea adoptarii proiectului de hotarare privind aprobarea Strategiei 
anuale de achizitii publice a comunei Beba Veche pe anul 2021

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

Situatia in fapt:
Prezentul proiect de HCL este elaborat ca urmare a prevederilor Legii nr.98/2016 privind 
achiziţiile publice și a H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Legea nr. 98/2016 
privind achiziţiile publice si contine propunerea Strategiei anuale de achiziţii publice a comunei 
Beba Veche pe anul 2021
Conform art. 12 alin. (1) din HG nr. 395/2016, în cadrul strategiei anuale de achiziţie publică, 
autoritatea contractantă are obligaţia de a elabora programul anual al achiziţiilor publice, ca 
instrument managerial utilizat pentru planificarea şi monitorizarea portofoliului de procese de 
achiziţie la nivel de autoritate contractantă, pentru planificarea resurselor necesare derulării 
proceselor şi pentru verificarea modului de îndeplinire a obiectivelor din strategia 
locală/regională/naţională de dezvoltare, acolo unde este aplicabil.
Programul anual al achiziţiilor publice se elaborează pe baza referatelor de necesitate transmise 
de compartimentele si directiile autorităţilor contractante şi cuprinde totalitatea contractelor de 
achiziţie publică/acordurilor-cadru pe care autoritatea contractantă intenţionează să le atribuie în 
decursul anului următor.

         Pentru aceste motive PROPUN

Se aprobă Strategia anuală de achiziţii publice a UAT Comuna Beba Veche, pentru anul 2021, 
care constituie anexă şi face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul comunei Beba Veche şi  
Compartimentul Achiziţii publice.
Prezenta hotărârea se poate contesta potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ 
nr.554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Prezenta hotarare se comunică:
- Institutiei Prefectului- judetul Timis,
- Primarului comunei Beba Veche;
- Afisare la sediul institutiei;
- Publicare pe site web http://primariabebaveche.blogspot.com/p/monitorul-local.html;

          Bican Aurelian
          Viceprimar



          Intocmit
          Secretar general



Judetul Timis UAT Comuna Beba Veche
Nr. 3125/16.12.2020

                    R E F E R A T   DE   S P E C I A L I T A T E
          la proiectul de hotarare privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice a 
comunei Beba Veche pe anul 2021

         In urma solicitarii adresate de Viceprimar, Bican Aurelian, in calitate de initiator al 
proiectului de hotarare am constatat situatia existenta:

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

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



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

Secretar general



                    Comisia de specialitate a Consiliului local al comunei Beba Veche, in 
urma repartizarii documentatiei privind proiectul de hotarare atasat, privind 
aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice a comunei Beba Veche 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. 
3124/16.12.2020
-Raportul de specialitate întocmit de Secretar general nr. 3125/16.12.2020
	
Constatand ca:

Președinte, HORVATH STEFAN

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



ROMÂNIA
JUDETUL TIMIS
COMUNA BEBA VECHE
CONSILIUL LOCAL

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

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

          Bican Aurelian, în calitate de Viceprimar, în baza articolului 26 din Regulamentul 
de Organizare și Funcționare al Consiliului local al comunei Beba Veche, aprobat prin 
HCL nr. 43/2016:
         Având în vedere Referatul/Expunerea de motive întocmit de Secretar general 
înregistrată sub nr. 3124/16.12.2020  precum si Raportul de specialitate întocmit de   
Secretar general înregistrat sub nr. 3125/16.12.2020
         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 Strategiei anuale de achizitii publice a comunei Beba 
Veche pe anul 2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 52/09.12.2020

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

Articolul 1 - Se aprobă Strategia anuală de achiziţii publice a UAT Comuna Beba Veche, 
pentru anul 2021, care constituie anexă şi face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Articolul 2 - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul comunei 
Beba Veche şi  Compartimentul Achiziţii publice.
Articolul 3 - Prezenta hotărârea se poate contesta potrivit prevederilor Legii 
contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Articolul 4 - Prezenta hotarare se comunică:
- Institutiei Prefectului- judetul Timis,
- Primarului comunei Beba Veche;
- Afisare la sediul institutiei;
- Publicare pe site web http://primariabebaveche.blogspot.com/p/monitorul-local.html;



Initiator
Bican Aurelian, Viceprimar, 

                   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;



ROMÂNIA
JUDETUL TIMIS

COMUNA BEBA VECHE
CONSILIUL LOCAL

          Consiliul local al comunei  Beba Veche, județul Timiș, întrunit în ședință ordinară 
în data de 22.12.2020
         Având în vedere Referatul/Expunerea de motive întocmit de Secretar general 
înregistrată sub nr. 3124/16.12.2020  precum si Raportul de specialitate întocmit de  
Secretar general înregistrat sub nr. 3125/16.12.2020
         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

          În temeiul prevederilor art. art. 129 alin. 4) lit. e), art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. 
(1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

                                        H O T Ă R Ă Ș T E: 

privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice a comunei Beba 
Veche pe anul 2021

HOTĂRÂRE

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

Articolul 1 - Se aprobă Strategia anuală de achiziţii publice a UAT Comuna Beba 
Veche, pentru anul 2021, care constituie anexă şi face parte integrantă din prezenta 
hotărâre.
Articolul 2 - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul comunei 
Beba Veche şi  Compartimentul Achiziţii publice.
Articolul 3 - Prezenta hotărârea se poate contesta potrivit prevederilor Legii 
contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
Articolul 4 - Prezenta hotarare se comunică:
- Institutiei Prefectului- judetul Timis,
- Primarului comunei Beba Veche;
- Afisare la sediul institutiei;
- Publicare pe site web http://primariabebaveche.blogspot.com/p/monitorul-local.html.

Președinte de ședință
BRUDER TIMEA- TEREZIA, 

                   Avizat spre legalitate,          
                   Sorin Giuroescu

                   Secretar General al comunei Beba Veche



CARTUȘ NECESAR DE INSERAT PE ORICE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI, 
DUPĂ SEMNĂTURA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ ȘI CEA A SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI
PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI NR. 49/2020

Nr. crt OPERAȚIUNI EFECTUATE Data
ZZ/LL/AN

Semnătura persoanei 
responsabile să 

efectueze procedura

6

1 3

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

0
Adoptarea hotărârii 1)  1
Comunicarea către primarul comunei  2)  2
Comunicarea către prefectul județului  3)  3
Aducerea la cunoștință publică  4+5)  4
Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual  4+5)  5
Hotărârea devine obligatorie  6) sau produce efecte juridice  7), după caz  

22.12.2020

23.12.2020

23.12.2020

23.12.2020

23.12.2020

2

Beba Veche la data de 22.12.2020
Nr.49
Adoptata cu 11 voturi Pentru  de la 11 consilieri prezenți.
Absenti:



 
Anexa la Hotararea Consiliului local nr. ___ 

 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL TIMIS 

COMUNA BEBA VECHE 
 

STRATEGIA ANUALĂ DE ACHIZIŢII PUBLICE   
A COMUNEI BEBA VECHE 

PE ANUL 2021 
 

1. Noţiuni introductive 
 

Potrivit dispoziţiilor Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice și a H.G. nr. 395/2016 
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 
contractelor de achiziţie publică din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, Comuna BEBA 
VECHE a procedat la întocmirea prezentei Strategii prin utilizarea informaţiilor cel puţin a 
următoarelor elemente estimative: 
✓ nevoile identificate la nivel de autoritate contractantă ca fiind necesar a fi satisfăcute ca rezultat 
al unui proces de achiziţie; 
✓ valoarea estimată a achiziţiei corespunzătoare fiecărei nevoi; 
✓ capacitatea profesională existenta la nivel de autoritate contractantă pentru derularea unui 
proces care sa asigure beneficiile anticipate; 
✓ resursele existente la nivel de autoritate contractantă și, după caz, necesarul de resurse 
suplimentare externe, care pot fi alocate derulării proceselor de achiziţie publică. 

Prezenta Strategie anuală de achiziţie publică a Comunei BEBA VECHE, reprezintă 
totalitatea proceselor de achiziţie publică planificate a fi lansate de Comuna BEBA VECHE în 
calitate de autoritate contractantă pe parcursul unui an. 

Strategia anuală de achiziţie publică se realizează, potrivit dispoziţiilor legale, în ultimul 
trimestru al anului anterior anului căruia îi corespund procesele de achiziţie publică cuprinse în 
aceasta, și se aprobă de către conducătorul autorității contractante. 

Prezenta Strategie anuală de achiziţie publică este valabila pe perioada 01.01.2021- 
31.12.2022. 

Strategia anuală de achiziţie publică a Comunei BEBA VECHE, se poate modifica sau 
completa ulterior, modificări/completări care se aprobă conform prevederilor de mai sus. 
Introducerea modificărilor și completărilor în prezenta Strategie, este condiţionată de identificarea 
surselor de finanţare. 

In cadrul Strategiei anuale de achiziţie publică la nivelul Comunei BEBA VECHE, se va 
elabora Programul anual al achiziţiilor publice, ca instrument managerial utilizat pentru 
planificarea și monitorizarea portofoliului de procese de achiziţie la nivel de autoritate 
contractantă, pentru planificarea resurselor necesare derulării proceselor și pentru verificarea 
modului de îndeplinire a obiectivelor din strategia locală de dezvoltare a Comunei BEBA VECHE. 

2. Etapele procesului de achiziţie publică 
 

2.1. Atribuirea unui contract de achiziţie publică este rezultatul unui proces ce se derulează în mai 
multe etape. 
2.2. Comuna BEBA VECHE în calitate de autoritate contractantă, are obligaţia de a se documenta 



și de a parcurge pentru fiecare proces de achiziţie publică trei etape distincte: 
a) etapa de planificare/pregătire, inclusiv consultarea pieţei; 
b) etapa de organizare a procedurii și atribuirea contractului; 
c) etapa postatribuire contract, respectiv executarea și monitorizarea implementării contractului. 
2.3. Etapa de planificare/pregatire a unui proces de achiziţie publică 
-  Se inițiază prin identificarea necesităţilor și elaborarea referatelor de necesitate; 
- Se încheie cu aprobarea de către conducătorul autorităţii contractante a documentaţiei de 
atribuire, inclusiv a documentelor-suport, precum și a strategiei de contractare pentru 
procedura respectivă. 
- Strategia de contractare este un document al fiecărei achiziţii cu o valoare estimată egală 
sau mai mare decât pragurile valorice stabilite la art. 7, alin. 5 din Legea nr.98/2016 privind 
achiziţiile publice, iniţiată de Comuna BEBA VECHE și este obiect de evaluare a Agenţiei 
Naţionale a Achiziţiilor Publice, în condiţiile stabilite la art. 23 din HG nr. 395/2016 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului 
de achiziție publică din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice. 
- Prin intermediul strategiei de contractare se documentează deciziile din etapa de 
planificare/pregatire a achiziţiei în legătură cu: 
a) relatia dintre obiectul, constrângerile asociate și complexitatea contractului, pe de o parte, și 
resursele disponibile la nivel de autoritate contractantă pentru derularea activităţilor din etapele 
procesului de achiziţie publică, pe de altă parte; 
b) procedura de atribuire aleasă, precum și modalităţile speciale de atribuire a contractului de 
achiziţie publică asociate, dacă este cazul; 
c) tipul de contract propus și modalitatea de implementare a acestuia; 
d) mecanismele de plată în cadrul contractului, alocarea riscurilor în cadrul acestuia, măsuri de 
gestionare a acestora, stabilirea penalităţilor pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a 
obligaţiilor contractuale; 
e) justificarile privind determinarea valorii estimate a contractului, precum și orice alte elemente 
legate de obţinerea de beneficii pentru autoritatea contractantă; 
f) justificarile privind alegerea procedurii de atribuire în situaţiile prevăzute la art. 69, alin. 2-5 
din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice și, după caz, decizia de a reduce termenele în 
condiţiile legii, decizia de a nu utiliza împărțirea pe loturi, criteriile de calificare privind capacitatea 
și, după caz, criteriile de selecţie, criteriul de atribuire și factorii de evaluare utilizaţi; 
g) obiectivul din strategia locală de dezvoltare la a cărui realizare contribuie contractul respectiv, 
dacă este cazul; 
h) orice alte elemente relevante pentru îndeplinirea necesităţilor autoritătii contractante. 
2.4. Etapa de organizare a procedurii și atribuire a contractului începe prin transmiterea 
documentaţiei de atribuire în SEAP și se finalizează odată cu intrarea în vigoare a contractului de 
achiziţie publică. 

Având în vedere dispoziţiile legale în materia achiziţiilor publice, Comuna BEBA VECHE 
va realiza un proces de achiziţie publică prin utilizarea uneia dintre următoarele abordări, respectiv 
cu resursele profesionale proprii, resurse necesare celor trei etape mai sus identificate existente la 
nivel de autoritate contractantă. 

Atunci când resursele proprii nu permit întocmirea caietelor de sarcini/specificatiilor tehnice, 
prin excepţie de la regula de mai sus, Comuna BEBA VECHE va recurge la ajutorul unui furnizor 
de servicii, selectat în condiţiile legislaţiei achiziţiilor publice. 

3. Programul anual al achiziţiilor publice 
 

3.1. Programul anual al achiziţiilor publice pe anul 2021 la nivelul Comunei BEBA VECHE se 
elaborează pe baza referatelor de necesitate transmise de compartimentele Comunei BEBA 



VECHE și cuprinde totalitatea contractelor de achiziţie publică pe care Comuna BEBA VECHE 
intenţionează să le atribuie în decursul anului 2021. 
3.2. La elaborarea Programului anual al achiziţiilor publice pentru anul 2021, Comuna BEBA 
VECHE a ținut cont de : 

a) necesitățile obiective de produse, servicii și lucrări; 
b) gradul de prioritate a necesităţilor; 
c) anticipările cu privire la sursele de finanţare ce urmeaza a fi identificate. 

După aprobarea bugetului propriu, precum și ori de câte ori intervin modificări în bugetul Comunei 
BEBA VECHE, programul anual al achiziţiilor publice pentru anul 2021, se va actualiza în funcţie 
de fondurile aprobate. 
3.3. Programul anual al achizițiilor publice pentru anul 2021 al Comunei BEBA VECHE, este 
prevăzut în anexa la prezenta Strategie și cuprinde cel puţin informaţii referitoare la: 
a) obiectul contractului de achiziţie publică; 
b) codul vocabularului comun al achiziţiilor publice (CPV); 
c) valoarea estimată a contractului ce urmează a fi atribuit ca rezultat al derulării unui proces de 
achiziţie, exprimată în lei, fără TVA; 
d) sursa de finanţare ; 
e) procedura stabilită pentru derularea procesului de achiziţie; 
f) data estimată pentru iniţierea procedurii; 
g) data estimată pentru atribuirea contractului; 
h) modalitatea de derulare a procedurii de atribuire, respectiv online sau offline. 
3.4. După definitivarea Programului anual al achiziţiilor publice pentru anul 2021 al Comunei 
BEBA VECHE, și în termen de 5 zile lucrătoare de la data la care se aprobă, prin grija 
compartimentului de achiziţii publice, se va publica în SEAP. 

De asemenea se va proceda semestrial la publicarea în SEAP a extraselor din Programul 
anual al achiziţiilor publice pentru anul 2021 al Comunei BEBA VECHE, precum și a oricăror 
modificări asupra acestuia, extrase care se refera la contractele de produse și/sau servicii a căror 
valoare estimată este mai mare sau egală cu pragurile prevăzute la art.7, alin. 1 din Legea nr. 
98/2016 privind achiziţiile publice. 

Publicarea se va realiza în termen de 5 zile lucratoare de la data modificărilor. 
Programul anual al achiziţiilor publice pentru anul 2021 al Comunei BEBA VECHE se va publica 
de asemenea pe pagina de internet a instituţiei http://www.primariabebaveche.ro/   

4. Excepţii 
 

Prin excepţie de la art. 12, alin. 1 din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică 
din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice, în cazul în care Comuna BEBA VECHE 
implementează în cursul anului 2021, proiecte finanţate din fonduri nerambursabile are obligaţia 
de a elabora distinct pentru fiecare proiect în parte un program al achiziţiilor publice aferent 
proiectului respectiv, cu respectarea procedurilor de elaborare cuprinse în legislaţia achiziţiilor 
publice, a procedurilor prevăzute în Strategie. 

Comuna BEBA VECHE va derula toate procedurile de achiziţie numai prin Sistemul 
Electronic al Achiziţiilor Publice  SEAP. Utilizarea altor mijloace (offline) se va putea realiza 
numai în condiţiile legii și numai pentru situaţiile expres reglementate prin lege. 

5. Prevederi finale 
 

5.1. Comuna BEBA VECHE, prin compartimentul de achiziţii publice, are obligaţia de a ține 
evidența achiziţiilor directe de produse, servicii și lucrări, ca parte a Strategiei anuale de achiziţii 

http://www.primariabebaveche.ro/


publice. 
5.2. În derularea procedurilor de achiziţii publice, Comuna BEBA VECHE este responsabilă 
pentru modul de atribuire a contractului de achiziţie publică, inclusiv achiziţia directă, cu 
respectarea tuturor dispoziţiilor legale aplicabile. 
Prezenta Strategie anuală de achiziţii publice pe anul 2021 a Comunei BEBA VECHE, se va 
aproba prin H.C.L., și se va publica pe pagina de internet  http://www.primariabebaveche.ro/   cu 
respectarea prevederilor Legii nr.50/2003. 

Primarul Comunei BEBA VECHE,  
  BOHANCANU IOAN 
 
 
 
 

Întocmit,  
Responsabil Achiziții Publice 

 

 

http://www.primariabebaveche.ro/


 
Anexa la Hotararea Consiliului local nr. ___ 

 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL TIMIS 

COMUNA BEBA VECHE 
 

STRATEGIA ANUALĂ DE ACHIZIŢII PUBLICE   
A COMUNEI BEBA VECHE 

PE ANUL 2021 
 

1. Noţiuni introductive 
 

Potrivit dispoziţiilor Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice și a H.G. nr. 395/2016 
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 
contractelor de achiziţie publică din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, Comuna BEBA 
VECHE a procedat la întocmirea prezentei Strategii prin utilizarea informaţiilor cel puţin a 
următoarelor elemente estimative: 
✓ nevoile identificate la nivel de autoritate contractantă ca fiind necesar a fi satisfăcute ca rezultat 
al unui proces de achiziţie; 
✓ valoarea estimată a achiziţiei corespunzătoare fiecărei nevoi; 
✓ capacitatea profesională existenta la nivel de autoritate contractantă pentru derularea unui 
proces care sa asigure beneficiile anticipate; 
✓ resursele existente la nivel de autoritate contractantă și, după caz, necesarul de resurse 
suplimentare externe, care pot fi alocate derulării proceselor de achiziţie publică. 

Prezenta Strategie anuală de achiziţie publică a Comunei BEBA VECHE, reprezintă 
totalitatea proceselor de achiziţie publică planificate a fi lansate de Comuna BEBA VECHE în 
calitate de autoritate contractantă pe parcursul unui an. 

Strategia anuală de achiziţie publică se realizează, potrivit dispoziţiilor legale, în ultimul 
trimestru al anului anterior anului căruia îi corespund procesele de achiziţie publică cuprinse în 
aceasta, și se aprobă de către conducătorul autorității contractante. 

Prezenta Strategie anuală de achiziţie publică este valabila pe perioada 01.01.2021- 
31.12.2022. 

Strategia anuală de achiziţie publică a Comunei BEBA VECHE, se poate modifica sau 
completa ulterior, modificări/completări care se aprobă conform prevederilor de mai sus. 
Introducerea modificărilor și completărilor în prezenta Strategie, este condiţionată de identificarea 
surselor de finanţare. 

In cadrul Strategiei anuale de achiziţie publică la nivelul Comunei BEBA VECHE, se va 
elabora Programul anual al achiziţiilor publice, ca instrument managerial utilizat pentru 
planificarea și monitorizarea portofoliului de procese de achiziţie la nivel de autoritate 
contractantă, pentru planificarea resurselor necesare derulării proceselor și pentru verificarea 
modului de îndeplinire a obiectivelor din strategia locală de dezvoltare a Comunei BEBA VECHE. 

2. Etapele procesului de achiziţie publică 
 

2.1. Atribuirea unui contract de achiziţie publică este rezultatul unui proces ce se derulează în mai 
multe etape. 
2.2. Comuna BEBA VECHE în calitate de autoritate contractantă, are obligaţia de a se documenta 



și de a parcurge pentru fiecare proces de achiziţie publică trei etape distincte: 
a) etapa de planificare/pregătire, inclusiv consultarea pieţei; 
b) etapa de organizare a procedurii și atribuirea contractului; 
c) etapa postatribuire contract, respectiv executarea și monitorizarea implementării contractului. 
2.3. Etapa de planificare/pregatire a unui proces de achiziţie publică 
-  Se inițiază prin identificarea necesităţilor și elaborarea referatelor de necesitate; 
- Se încheie cu aprobarea de către conducătorul autorităţii contractante a documentaţiei de 
atribuire, inclusiv a documentelor-suport, precum și a strategiei de contractare pentru 
procedura respectivă. 
- Strategia de contractare este un document al fiecărei achiziţii cu o valoare estimată egală 
sau mai mare decât pragurile valorice stabilite la art. 7, alin. 5 din Legea nr.98/2016 privind 
achiziţiile publice, iniţiată de Comuna BEBA VECHE și este obiect de evaluare a Agenţiei 
Naţionale a Achiziţiilor Publice, în condiţiile stabilite la art. 23 din HG nr. 395/2016 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului 
de achiziție publică din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice. 
- Prin intermediul strategiei de contractare se documentează deciziile din etapa de 
planificare/pregatire a achiziţiei în legătură cu: 
a) relatia dintre obiectul, constrângerile asociate și complexitatea contractului, pe de o parte, și 
resursele disponibile la nivel de autoritate contractantă pentru derularea activităţilor din etapele 
procesului de achiziţie publică, pe de altă parte; 
b) procedura de atribuire aleasă, precum și modalităţile speciale de atribuire a contractului de 
achiziţie publică asociate, dacă este cazul; 
c) tipul de contract propus și modalitatea de implementare a acestuia; 
d) mecanismele de plată în cadrul contractului, alocarea riscurilor în cadrul acestuia, măsuri de 
gestionare a acestora, stabilirea penalităţilor pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea defectuoasă a 
obligaţiilor contractuale; 
e) justificarile privind determinarea valorii estimate a contractului, precum și orice alte elemente 
legate de obţinerea de beneficii pentru autoritatea contractantă; 
f) justificarile privind alegerea procedurii de atribuire în situaţiile prevăzute la art. 69, alin. 2-5 
din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice și, după caz, decizia de a reduce termenele în 
condiţiile legii, decizia de a nu utiliza împărțirea pe loturi, criteriile de calificare privind capacitatea 
și, după caz, criteriile de selecţie, criteriul de atribuire și factorii de evaluare utilizaţi; 
g) obiectivul din strategia locală de dezvoltare la a cărui realizare contribuie contractul respectiv, 
dacă este cazul; 
h) orice alte elemente relevante pentru îndeplinirea necesităţilor autoritătii contractante. 
2.4. Etapa de organizare a procedurii și atribuire a contractului începe prin transmiterea 
documentaţiei de atribuire în SEAP și se finalizează odată cu intrarea în vigoare a contractului de 
achiziţie publică. 

Având în vedere dispoziţiile legale în materia achiziţiilor publice, Comuna BEBA VECHE 
va realiza un proces de achiziţie publică prin utilizarea uneia dintre următoarele abordări, respectiv 
cu resursele profesionale proprii, resurse necesare celor trei etape mai sus identificate existente la 
nivel de autoritate contractantă. 

Atunci când resursele proprii nu permit întocmirea caietelor de sarcini/specificatiilor tehnice, 
prin excepţie de la regula de mai sus, Comuna BEBA VECHE va recurge la ajutorul unui furnizor 
de servicii, selectat în condiţiile legislaţiei achiziţiilor publice. 

3. Programul anual al achiziţiilor publice 
 

3.1. Programul anual al achiziţiilor publice pe anul 2021 la nivelul Comunei BEBA VECHE se 
elaborează pe baza referatelor de necesitate transmise de compartimentele Comunei BEBA 



VECHE și cuprinde totalitatea contractelor de achiziţie publică pe care Comuna BEBA VECHE 
intenţionează să le atribuie în decursul anului 2021. 
3.2. La elaborarea Programului anual al achiziţiilor publice pentru anul 2021, Comuna BEBA 
VECHE a ținut cont de : 

a) necesitățile obiective de produse, servicii și lucrări; 
b) gradul de prioritate a necesităţilor; 
c) anticipările cu privire la sursele de finanţare ce urmeaza a fi identificate. 

După aprobarea bugetului propriu, precum și ori de câte ori intervin modificări în bugetul Comunei 
BEBA VECHE, programul anual al achiziţiilor publice pentru anul 2021, se va actualiza în funcţie 
de fondurile aprobate. 
3.3. Programul anual al achizițiilor publice pentru anul 2021 al Comunei BEBA VECHE, este 
prevăzut în anexa la prezenta Strategie și cuprinde cel puţin informaţii referitoare la: 
a) obiectul contractului de achiziţie publică; 
b) codul vocabularului comun al achiziţiilor publice (CPV); 
c) valoarea estimată a contractului ce urmează a fi atribuit ca rezultat al derulării unui proces de 
achiziţie, exprimată în lei, fără TVA; 
d) sursa de finanţare ; 
e) procedura stabilită pentru derularea procesului de achiziţie; 
f) data estimată pentru iniţierea procedurii; 
g) data estimată pentru atribuirea contractului; 
h) modalitatea de derulare a procedurii de atribuire, respectiv online sau offline. 
3.4. După definitivarea Programului anual al achiziţiilor publice pentru anul 2021 al Comunei 
BEBA VECHE, și în termen de 5 zile lucrătoare de la data la care se aprobă, prin grija 
compartimentului de achiziţii publice, se va publica în SEAP. 

De asemenea se va proceda semestrial la publicarea în SEAP a extraselor din Programul 
anual al achiziţiilor publice pentru anul 2021 al Comunei BEBA VECHE, precum și a oricăror 
modificări asupra acestuia, extrase care se refera la contractele de produse și/sau servicii a căror 
valoare estimată este mai mare sau egală cu pragurile prevăzute la art.7, alin. 1 din Legea nr. 
98/2016 privind achiziţiile publice. 

Publicarea se va realiza în termen de 5 zile lucratoare de la data modificărilor. 
Programul anual al achiziţiilor publice pentru anul 2021 al Comunei BEBA VECHE se va publica 
de asemenea pe pagina de internet a instituţiei http://www.primariabebaveche.ro/   

4. Excepţii 
 

Prin excepţie de la art. 12, alin. 1 din H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică 
din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice, în cazul în care Comuna BEBA VECHE 
implementează în cursul anului 2021, proiecte finanţate din fonduri nerambursabile are obligaţia 
de a elabora distinct pentru fiecare proiect în parte un program al achiziţiilor publice aferent 
proiectului respectiv, cu respectarea procedurilor de elaborare cuprinse în legislaţia achiziţiilor 
publice, a procedurilor prevăzute în Strategie. 

Comuna BEBA VECHE va derula toate procedurile de achiziţie numai prin Sistemul 
Electronic al Achiziţiilor Publice  SEAP. Utilizarea altor mijloace (offline) se va putea realiza 
numai în condiţiile legii și numai pentru situaţiile expres reglementate prin lege. 

5. Prevederi finale 
 

5.1. Comuna BEBA VECHE, prin compartimentul de achiziţii publice, are obligaţia de a ține 
evidența achiziţiilor directe de produse, servicii și lucrări, ca parte a Strategiei anuale de achiziţii 

http://www.primariabebaveche.ro/


publice. 
5.2. În derularea procedurilor de achiziţii publice, Comuna BEBA VECHE este responsabilă 
pentru modul de atribuire a contractului de achiziţie publică, inclusiv achiziţia directă, cu 
respectarea tuturor dispoziţiilor legale aplicabile. 
Prezenta Strategie anuală de achiziţii publice pe anul 2021 a Comunei BEBA VECHE, se va 
aproba prin H.C.L., și se va publica pe pagina de internet  http://www.primariabebaveche.ro/   cu 
respectarea prevederilor Legii nr.50/2003. 

Primarul Comunei BEBA VECHE,  
  BOHANCANU IOAN 
 
 
 
 

Întocmit,  
Responsabil Achiziții Publice 

 

 

http://www.primariabebaveche.ro/


ROMÂNIA
JUDETUL TIMIS

COMUNA BEBA VECHE
CONSILIUL LOCAL

          Consiliul local al comunei  Beba Veche, județul Timiș, întrunit în ședință ordinară 
în data de 22.12.2020
         Având în vedere Referatul/Expunerea de motive întocmit de Secretar general 
înregistrată sub nr. 3126 /16.12.2020  precum si Raportul de specialitate întocmit de  
Compartiment  CONTABILITATE, VENITURI SI URMARIRE, INCASARE TAXE SI 
IMPOZITE înregistrat sub nr. 3127/16.12.2020
         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

          În temeiul prevederilor art. art. 129 alin. 4) lit. c), art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. 
(1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

                                        H O T Ă R Ă Ș T E: 

privind indexarea cu rata inflatiei la nivelul UAT Beba Veche a impozitelor 
si taxelor locale pentru anul fiscal 2021

HOTĂRÂRE

          Având în vedere:
- prevederile art. 56, art.120 alin. (1) și (2) și art. 139 alin. (2) din Constituția României, 
republicată;
- prevederile art. 491 și art. 493, alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu 
modificările și completările ulterioare;
 - prevederile art. 9, paragraful 3 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la 
Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
 - prevederile art. 7, alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare;
 - prevederile art. 5, alin. (1), lit. a) și alin. (2), art. 16, alin. (2), art. 20, alin. (1) lit. b), art. 
27, art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu
modificările și completările ulterioare;
 - prevederile art. 1, art. 2, alin. (1), lit. h), precum şi pe cele ale titlului IX din Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;
 - prevederile H.G. nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările
ulterioare;
 - prevederile art. 344 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură
fiscală, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 7, alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența
decizională în administrația publică, republicată.
          Ținând seama de Comunicatul de presă nr. 15/14.01.2020 al Institutului Național 
de Statistică, conform căruia rata inflației pentru anul 2019 este de 3,8%.

Articolul 1 - Se aprobă indexarea cu rata inflației de 3,8% a impozitelor și taxelor locale, 
pentru anul 2021.
Articolul 2 - . Se aprobă indexarea cu rata inflației de 3,8% a limitelor minime și maxime 
ale amenzilor aplicate de organul fiscal local, în cazul persoanelor fizice și juridice, 
pentru anul 2021.



Articolul 3 - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01.01.2021 și va completa 
Hotărârea Consiliului Local privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 
2020.
Articolul 4 -  Prezenta hotărâre se completează cu prevederile Legii nr. 227/2015, 
privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 207/2015, 
privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările
ulterioare, precum și cu acte normative subsecvente în vigoare.
Articolul 5 - Prezenta hotarare se comunică:
- Institutiei Prefectului- judetul Timis,
- Primarului comunei Beba Veche;
- Afisare la sediul institutiei;
- Publicare pe site web http://primariabebaveche.blogspot.com/p/monitorul-local.html.

Președinte de ședință
BRUDER TIMEA- TEREZIA, 

                   Avizat spre legalitate,          
                   Sorin Giuroescu

                   Secretar General al comunei Beba Veche

CARTUȘ NECESAR DE INSERAT PE ORICE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI, 
DUPĂ SEMNĂTURA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ ȘI CEA A SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI
PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI NR. 50/2020

Nr. crt OPERAȚIUNI EFECTUATE Data
ZZ/LL/AN

Semnătura persoanei 
responsabile să 

efectueze procedura

6

1 3

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

0
Adoptarea hotărârii 1)  1
Comunicarea către primarul comunei  2)  2
Comunicarea către prefectul județului  3)  3
Aducerea la cunoștință publică  4+5)  4
Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual  4+5)  5
Hotărârea devine obligatorie  6) sau produce efecte juridice  7), după caz  

22.12.2020

23.12.2020

23.12.2020

23.12.2020

23.12.2020

2

Beba Veche la data de 22.12.2020
Nr.50
Adoptata cu 11 voturi Pentru  de la 11 consilieri prezenți.
Absenti:



EVOLUŢIA PREŢURILOR DE CONSUM, ÎN LUNA IANUARIE 2020 

 Preţurile de consum în luna ianuarie 2020 comparativ cu luna decembrie 2019 au crescut cu 0,4%.

 Rata medie a preţurilor de consum în ultimele 12 luni (februarie 2019 – ianuarie 2020) faţă de precedentele 12 luni
(februarie 2018 – ianuarie 2019), calculată pe baza IPC, este 3,8%.

        Grafic: Rata lunară, anuală şi medie anuală a indicelui preţurilor de consum (%) 
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   Datele graficului (xls) vor putea fi accesate prin fişierul .rar  ataşat comunicatului pe homepage. 

http://www.insse.ro/cms/files/statistici/comunicate/ipc/a20/ipc01r20.xls


 

Tabelul 1: Indicele preţurilor de consum şi rata lunară a inflaţiei 

                                                                                                                                                       – procente – 

 Ianuarie 2020 

faţă de: 

Rata lunară a inflaţiei,  

în perioada 1 I – 31 I 

 
Decembrie 2019 

 

 
Ianuarie 2019 

 

 
2020 

 

 
2019 

 

Mărfuri alimentare 100,99 104,75 1,0 1,3 
Mărfuri nealimentare 100,02 102,68 0,0 0,6 
Servicii 100,43 104,01 0,4 0,6 
TOTAL 100,41 103,60 0,4 0,8 

Datele tabelului (xls) vor putea fi accesate prin fişierul .rar  ataşat comunicatului pe homepage. 

 

 

     Tabelul 2: Indicii parţiali calculaţi prin excluderea din IPC a anumitor componente 

      

                                                                                                                                         - luna anterioară = 100 -                                                            

 Ianuarie 2020 
% 

Total IPC exclusiv băuturi alcoolice şi tutun 100,32 

Total IPC exclusiv combustibili 100,65 

Total IPC exclusiv produsele ale căror preţuri sunt reglementate 100,40 

Total IPC exclusiv legume, fructe**, ouă, combustibili şi produsele ale căror preţuri sunt 
reglementate* 

100,54 

Total IPC exclusiv legume, fructe**, ouă, combustibili şi produsele ale căror preţuri sunt 
reglementate*, băuturi şi tutun 

100,42 

TOTAL  100,41 
 

*)) Produse ale căror preţuri sunt reglementate: medicamente, energie electrică, gaze naturale, energie termică, transport C.F.R., transport pe apă, poştă şi 
curier, servicii de eliberare carte identitate, permis auto, paşaport, apă, canal, salubritate, transport urban în comun, chirii stabilite de administraţia locală. 
**) Pentru a răspunde cu o mai mare acurateţe nevoilor de analiză a inflaţiei, începând cu luna septembrie 2014, grupa de fructe include pe lângă fructele 
proaspete şi citricele şi alte fructe meridionale. 

Datele tabelului (xls) vor putea fi accesate prin fişierul .rar  ataşat comunicatului pe homepage. 

 

 

Informaţii suplimentare: 
Pentru interpretarea corectă a indicatorilor, vă rugăm să consultaţi Precizările Metodologice ataşate comunicatului pe 
homepage. 
Coeficienţii de ponderare şi indicii preţurilor de consum în luna ianuarie la principalele mărfuri alimentare, nealimentare şi 
servicii sunt prezentaţi în anexă. Datele prezentate în anexă (xls) vor putea fi accesate prin fişierul .rar  ataşat comunicatului 
pe homepage. 
Informaţii suplimentare se pot obţine din publicaţia Buletin Statistic de Preţuri nr.01/2020 
Următorul comunicat de presă referitor la preţurile de consum va apărea la data de 11 martie 2020. 
Arhiva comunicatelor de presă: http://www.insse.ro/cms/ro/comunicate-de-presă-view 
 
Direcţia de comunicare 
e-mail: biroupresa@insse.ro 
Tel: +4021 3181869   

 
 
 
 

http://www.insse.ro/cms/ro/comunicate-de-presă-view
mailto:biroupresa@insse.ro
http://www.insse.ro/cms/files/statistici/comunicate/ipc/a20/precizari_metodologice.pdf
http://www.insse.ro/cms/files/statistici/comunicate/ipc/a20/precizari_metodologice.pdf
http://www.insse.ro/cms/files/statistici/comunicate/ipc/a20/ipc01r20.xls
http://www.insse.ro/cms/files/statistici/comunicate/ipc/a20/ipc01r20.xls
http://www.insse.ro/cms/files/statistici/comunicate/ipc/a20/ipc01r20.xls
http://www.insse.ro/cms/files/statistici/comunicate/ipc/a20/ipc01r20.xls


 
 
 
 
 

NDICELE PREŢURILOR DE CONSUM ÎN LUNA IANUARIE 2020 
LA PRINCIPALELE MĂRFURI ŞI SERVICII 

 
 

Coeficient 
de 

ponderare 
Denumirea mărfurilor/serviciilor 

Ian.-2020 
faţă de: 

Dec.-2019 
% 

10000 TOTAL 100,41 

3132 TOTAL MĂRFURI ALIMENTARE 100,99 

522 Produse de morărit şi panificaţie 100,42 

31 - Produse de morărit 100,85 

17   - Făină 100,82 

14   - Mălai 100,88 

414 - Pâine, produse de franzelărie şi specialităţi 100,37 

342   - Pâine 100,36 

13   - Produse de franzelărie 100,37 

34   - Specialităţi de panificaţie 100,50 

313 Legume şi conserve de legume 103,00 

21 - Fasole boabe şi alte leguminoase 101,01 

48 - Cartofi 101,83 

179 - Alte legume şi conserve de legume 103,68 

213 Fructe şi conserve din fructe 102,08 

107 - Fructe proaspete 102,81 

98 - Citrice şi alte fructe meridionale 101,37 

8 - Conserve din fructe 100,36 

78 Ulei, slănină, grăsimi 100,29 

66 - Ulei comestibil 100,28 

11 - Margarină 100,26 

762 Carne, preparate şi conserve din carne 100,99 

76 - Carne de bovine 100,62 

218 - Carne de porcine 101,78 

176 - Carne de pasăre 100,33 

241 - Preparate din carne 100,95 

15 - Conserve din carne 100,76 

125 Peşte şi conserve din peşte 100,57 

92 - Peşte proaspăt 100,59 

14 - Conserve şi alte produse din peşte 100,39 

496 Lapte şi produse lactate 100,62 

213 - Lapte – total 100,53 

147   - Lapte de vacă 100,58 

123 - Brânză – total 100,75 

72   - Brânză de vacă (telemea) 100,67 

51   - Brânză de oaie (telemea) 100,86 

31 - Unt 100,94 

60 Ouă 100,64 

144 Zahăr, produse zaharoase şi miere de albine 100,31 

30 - Zahăr 100,44 

25 - Miere de albine 100,13 

88 Cacao şi cafea 100,27 

52 - Cafea 100,17 

125 Băuturi alcoolice 100,50 

33 - Vin 100,41 

21 - Ţuică, rachiuri şi alte băuturi 100,29 

69 - Bere 100,61 

206 Alte produse alimentare 100,49 

ANEXĂ 



Coeficient 
de 

ponderare 
Denumirea mărfurilor/serviciilor 

Ian.-2020 
faţă de: 

Dec.-2019 
% 

4837 TOTAL MĂRFURI NEALIMENTARE 100,02 

503 Îmbrăcăminte, articole de galanterie, pasmanterie şi mercerie 100,15 

8 - Ţesături 100,26 

353 - Confecţii 100,15 

103 - Tricotaje 100,18 

19 - Articole de galanterie, pasmanterie şi mercerie 100,09 

344 Încălţăminte 100,06 

225 - Încălţăminte din piele   99,98 

317 Produse de uz casnic, mobilă 100,21 

71 - Mobilă 100,15 

28 - Frigidere şi congelatoare 100,39 

24 - Maşini de spălat 100,20 

6 - Maşini de aragaz, butelii 100,33 

49 - Articole de menaj 100,16 

247 Articole chimice 100,13 

9 - Lacuri şi vopsele 100,14 

155 - Detergenţi 100,11 

2 - Săpun de rufe 100,24 

302 Produse cultural-sportive 100,40 

76 - Cărţi, ziare, reviste 100,85 

128 - Ceasuri, aparate audio-video, articole sportive 100,20 

98 - Autoturisme şi piese de schimb 100,31 

663 Articole de igienă, cosmetice şi medicale 100,13 

251 - Articole de igienă, cosmetice 100,30 

412 - Articole medicale 100,03 

326   - Medicamente 100,02 

885 Combustibili   97,90 

659 Tutun, ţigări 101,63 

847 Energie electrică, gaze şi încălzire centrală 100,51 

479 - Energie electrică 100,49 

304 - Gaze 100,00 

64 - Energie termică 102,96 

70 Alte mărfuri nealimentare 100,22 

2031 TOTAL SERVICII 100,43 

24 Confecţionat şi reparat îmbrăcăminte şi încălţăminte 100,27 

94 Chirie 100,36 

243 Apă, canal, salubritate 100,77 

178 Cinematografe, teatre, muzee, cheltuieli cu învăţământul şi turismul 100,16 

22 Reparaţii auto, electronice şi lucrări foto 100,39 

164 Îngrijire medicală 100,31 

109 Igienă şi cosmetică 100,43 

84 Transport urban 100,24 

80 Transport interurban (alte feluri de transport) 101,44 

6 - C.F.R. 100,00 

10 - Rutier 100,15 

48 - Auto – abonamente 100,17 

2 - Aerian 150,34 

541 Poştă şi telecomunicaţii   99,79 

3 - Servicii poştale 107,40 

338 - Telefon   99,34 

200 - Abonament televiziune 100,42 

175 Restaurante, cafenele, cantine 100,19 

66 Alte servicii cu caracter industrial 100,52 

251 Alte servicii 101,69 

112 - Plata cazării în unităţi hoteliere 100,35 



Judetul Timis
UAT Comuna Beba Veche
Nr. 3128/16.12.2020

APROB PRIMAR,
Ioan Bohancanu

E X P U N E R E   DE    M O T I V E
R E F E R A T   DE    A P R O B A R E
privind necesitatea si oportunitatea adoptarii proiectului de hotarare privind aprobarea trecerii din 
domeniul public al statului in domeniul public al UAT Comuna Beba Veche a imobilului nr 205 
Beba Veche

Considerente legale:
Având în vedere :- O.U.G. 57/2019- Codul civil - Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate 
publica , cu modificările și completările ulterioare, - art.1 și art.2 din O.G. nr.112/2000 aprobată 
prin Legea nr. 246/2001, pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune , casare și 
valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților 
administrativ-teritoriale;
În temeiul prevederilor art.292, alin.1), din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul administrativ 
cu modificările și completările ulterioare;
În baza Planului de amplasament și delimitare a teritoriului întocmit de SC ConcretCad SRL 
Timișoara;
Constatând necesitatea și oportunitatea trecerii în domeniul public al UAT Comuna Beba Veche 
a imobilului nr 205 Beba Veche, clădirea afectată tradițional în ultimii 50 ani ca dispensar uman;

Situatia in fapt:
Văzând dispozițiile OUG nr. 57- Codul administrativ care precizeaza la art. 292:Trecerea unui 
bun din domeniul public al statului in domeniul public al unei unitati administrativ-teritoriale    (1) 
Trecerea unui bun din domeniul public al statului in domeniul public al unei unitati administrativ-
teritoriale se face la cererea consiliului judetean, respectiv a Consiliului General al Municipiului 
Bucuresti sau a consiliului local al comunei, al orasului sau al municipiului, dupa caz, prin 
hotarare a Guvernului, initiata de autoritatile prevazute la art. 287 lit. a), care au in administrare 
bunul respectiv, daca prin lege nu se dispune altfel.
Având în vedere situația actuală a clădirii cu nr. 205 Beba Veche - înscris în carea funciară nr. 
401343 sub nr. top. 3357/697, cu o suprafață măsurată a terenului de 2189 mp, și o suprafață 
construită de 222 mp, având destinația de C.A.S. și constatând că situația scriptică din cartea 
funciară nu corespunde realității
observând faptul că cel puțin din anul 1970 clădirea a fost utilizată ca sediu al dispensarului 
uman iar din anul 1990 ca sediu al Cabinetului medical dr. Folescu Rozalia, medic de familie, 
cabinet stomatologic dr. Bucatari Vitalie, si ca sediu farmacie Beratco SRL considerăm necesară 
includerea in domeniul public al comunei al acestui imobil.

         Pentru aceste motive PROPUN
Se aprobă trecerea din domeniul public al statului in domeniul public al UAT Comuna Beba 
Veche a imobilului nr 453 Beba Veche (nr. actual 205), înscris în cartea funciară nr. 401343 sub 
nr. top. 3357/697.
Se aprobă înscrierea imobilului cu nr. top. 3357/697, teren in suprafa ță de 2222 mp, cu casa nr. 
453 (nr. actual 205), din CF nr. 401343 de sub A1 si A1.1, în proprietatea Comunei Beba Veche, 
domeniul public al comunei.
Se aproba schimbarea destinatiei din constructii de locuinte in spatiu cu alta destinatie, respectiv 
cabinet medical, cabinet stomatologic, farmacie, cu mențiunea că schimbarea destinației nu 
presupune recompartimentare, modificări ale structurii de rezisten ță si nu necesita emiterea unei 
autorizații de construire.
Se aprobă ca intocmirea si depunerea documentatiei cadastrale la OCPI sa fie efectuata de 
CONCRET CAD SRL.



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

          Bican Aurelian
          Viceprimar

          Intocmit
          Secretar general



Judetul Timis UAT Comuna Beba Veche
Nr. 3129/16.12.2020

                    R E F E R A T   DE   S P E C I A L I T A T E
          la proiectul de hotarare privind aprobarea trecerii din domeniul public al statului in 
domeniul public al UAT Comuna Beba Veche a imobilului nr 205 Beba Veche

         In urma solicitarii adresate de Viceprimar, Bican Aurelian, in calitate de initiator al 
proiectului de hotarare am constatat situatia existenta:

Având în vedere :- O.U.G. 57/2019- Codul civil - Legea nr.213/1998 privind bunurile 
proprietate publica , cu modificările și completările ulterioare, - art.1 și art.2 din O.G. 
nr.112/2000 aprobată prin Legea nr. 246/2001, pentru reglementarea procesului de 
scoatere din funcțiune , casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc 
domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale;
În temeiul prevederilor art.292, alin.1), din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul 
administrativ cu modificările și completările ulterioare;
În baza Planului de amplasament și delimitare a teritoriului întocmit de SC ConcretCad 
SRL Timișoara;
Constatând necesitatea și oportunitatea trecerii în domeniul public al UAT Comuna Beba 
Veche a imobilului nr 205 Beba Veche, clădirea afectată tradițional în ultimii 50 ani ca 
dispensar uman;

          Având în vedere situația actuală a clădirii cu nr. 205 Beba Veche - înscris în carea 
funciară nr. 401343 sub nr. top. 3357/697, cu o suprafață măsurată a terenului de 2189 
mp, și o suprafață construită de 222 mp, având destinația de C.A.S. și constatând că 
situația scriptică din cartea funciară nu corespunde realității
observând faptul că cel puțin din anul 1970 clădirea a fost utilizată ca sediu al 
dispensarului uman iar din anul 1990 ca sediu al Cabinetului medical dr. Folescu 
Rozalia, medic de familie, cabinet stomatologic dr. Bucatari Vitalie, si ca sediu farmacie 
Beratco SRL considerăm necesară includerea in domeniul public al comunei al acestui 
imobil.

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

Aparat de specialitate al primarului



                    Comisia de specialitate a Consiliului local al comunei Beba Veche, in 
urma repartizarii documentatiei privind proiectul de hotarare atasat, privind 
aprobarea trecerii din domeniul public al statului in domeniul public al UAT 
Comuna Beba Veche a imobilului nr 205 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. 
3128/16.12.2020
-Raportul de specialitate întocmit de Aparat de specialitate al primarului nr. 
3129/16.12.2020
	
Constatand ca:

	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 :
- O.U.G. 57/2019- Codul civil
- Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica , cu modificările și 
completările ulterioare,
- art.1 și art.2 din O.G. nr.112/2000 aprobată prin Legea nr. 246/2001, pentru 
reglementarea procesului de scoatere din funcțiune , casare și valorificare a 
activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților 
administrativ-teritoriale;
În temeiul prevederilor art.292, alin.1), din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind 
Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;
În baza Planului de amplasament și delimitare a teritoriului întocmit de SC 
ConcretCad SRL Timișoara;
Constatând necesitatea și oportunitatea trecerii în domeniul public al UAT 
Comuna Beba Veche a imobilului nr 205 Beba Veche, clădirea afectată 
tradițional în ultimii 50 ani ca dispensar uman;



Președinte, HORVATH STEFAN

Secretar,     ȘULI MONIKA-ESZTER

Membrii:     BERBECARU ALIN-CONSTANTIN
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          În temeiul prevederilor art. art. 129 alin. 2) lit. c) 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: 

          Bican Aurelian, în calitate de Viceprimar, în baza articolului 26 din Regulamentul 
de Organizare și Funcționare al Consiliului local al comunei Beba Veche, aprobat prin 
HCL nr. 43/2016:
         Având în vedere Referatul/Expunerea de motive întocmit de Secretar general 
înregistrată sub nr. 3128/16.12.2020  precum si Raportul de specialitate întocmit de   
Aparat de specialitate al primarului înregistrat sub nr. 3129/16.12.2020
         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 trecerii din domeniul public al statului in domeniul public 
al UAT Comuna Beba Veche a imobilului nr 205 Beba Veche

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 54/16.12.2020

          Având în vedere :
- O.U.G. 57/2019- Codul civil
- Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica , cu modificările și completările 
ulterioare,
- art.1 și art.2 din O.G. nr.112/2000 aprobată prin Legea nr. 246/2001, pentru 
reglementarea procesului de scoatere din funcțiune , casare și valorificare a activelor 
corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale;
          În temeiul prevederilor art.292, alin.1), din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul 
administrativ cu modificările și completările ulterioare;
          În baza Planului de amplasament și delimitare a teritoriului întocmit de SC 
ConcretCad SRL Timișoara;
          Constatând necesitatea și oportunitatea trecerii în domeniul public al UAT Comuna 
Beba Veche a imobilului nr 205 Beba Veche, clădirea afectată tradițional în ultimii 50 ani 
ca dispensar uman;

Articolul 1 - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului in domeniul public al UAT 
Comuna Beba Veche a imobilului nr 453 Beba Veche (nr. actual 205), înscris în cartea 
funciară nr. 401343 sub nr. top. 3357/697.
Articolul 2 - Se aprobă înscrierea imobilului cu nr. top. 3357/697, teren in suprafață de 
2222 mp, cu casa nr. 453 (nr. actual 205), din CF nr. 401343 de sub A1 si A1.1, în 
proprietatea Comunei Beba Veche, domeniul public al comunei.



Articolul 3 - Se aproba schimbarea destinatiei din constructii de locuinte in spatiu cu alta 
destinatie, respectiv cabinet medical, cabinet stomatologic, farmacie, cu mențiunea că 
schimbarea destinației nu presupune recompartimentare, modificări ale structurii de 
rezistență si nu necesita emiterea unei autorizații de construire.
Articolul 4 - Se aprobă ca intocmirea si depunerea documentatiei cadastrale la OCPI sa 
fie efectuata de CONCRET CAD SRL.
Articolul 5 - Prezenta hotarare se comunică:
- Institutiei Prefectului- judetul Timis,
- Primarului comunei Beba Veche;
- OCPI Timiș,
- SC Concret Cad SRL,
- Afisare la sediul institutiei;
- Publicare pe site web http://primariabebaveche.blogspot.com/p/monitorul-local.html;

Initiator
Bican Aurelian, Viceprimar, 

                   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 absolute a 
consilierilor locali în functie.

Articolul 139 Adoptarea hotararilor consiliului local
(3) Se adopta cu majoritatea absoluta prevazuta la art. 5 lit. cc) a consilierilor locali in 
functie urmatoarele hotarari ale consiliului local:
a) hotararile privind bugetul local;
b) hotararile privind contractarea de imprumuturi, in conditiile legii;
c) hotararile prin care se stabilesc impozite si taxe locale;
d) hotararile privind participarea la programe de dezvoltare judeteana, regionala, zonala 
sau de cooperare transfrontaliera;
e) hotararile privind organizarea si dezvoltarea urbanistica a localitatilor si amenajarea 
teritoriului;
f) hotararile privind asocierea sau cooperarea cu alte autoritati publice, cu persoane 
juridice romane sau straine;
g) hotararile privind administrarea patrimoniului;
h) hotararile privind exercitarea atributiilor prevazute la art. 92; (*Participarea cu capital 
sau cu bunuri)
i) alte hotarari necesare bunei functionari a consiliului local, stabilite prin legi speciale 
sau regulamentul de organizare si functionare a consiliului local.

Art.5 lit. cc) majoritatea absoluta - primul numar natural strict mai mare decat jumatate 
din totalul membrilor in functie ai organului colegial;











ROMÂNIA
JUDETUL TIMIS

COMUNA BEBA VECHE
CONSILIUL LOCAL

          Consiliul local al comunei  Beba Veche, județul Timiș, întrunit în ședință ordinară 
în data de 22.12.2020
         Având în vedere Referatul/Expunerea de motive întocmit de Secretar general 
înregistrată sub nr. 3128/16.12.2020  precum si Raportul de specialitate întocmit de  
Aparat de specialitate al primarului înregistrat sub nr. 3129/16.12.2020
         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

          În temeiul prevederilor art. art. 129 alin. 2) lit. c), art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. 
(1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

                                        H O T Ă R Ă Ș T E: 

privind aprobarea trecerii din domeniul public al statului in domeniul public 
al UAT Comuna Beba Veche a imobilului nr 205 Beba Veche

HOTĂRÂRE

          Având în vedere :
- O.U.G. 57/2019- Codul civil
- Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica , cu modificările și completările 
ulterioare,
- art.1 și art.2 din O.G. nr.112/2000 aprobată prin Legea nr. 246/2001, pentru 
reglementarea procesului de scoatere din funcțiune , casare și valorificare a activelor 
corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale;
          În temeiul prevederilor art.292, alin.1), din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul 
administrativ cu modificările și completările ulterioare;
          În baza Planului de amplasament și delimitare a teritoriului întocmit de SC 
ConcretCad SRL Timișoara;
          Constatând necesitatea și oportunitatea trecerii în domeniul public al UAT Comuna 
Beba Veche a imobilului nr 205 Beba Veche, clădirea afectată tradițional în ultimii 50 ani 
ca dispensar uman;

Articolul 1 - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului in domeniul public al UAT 
Comuna Beba Veche a imobilului nr 453 Beba Veche (nr. actual 205), înscris în cartea 
funciară nr. 401343 sub nr. top. 3357/697.
Articolul 2 - Se aprobă înscrierea imobilului cu nr. top. 3357/697, teren in suprafață de 
2222 mp, cu casa nr. 453 (nr. actual 205), din CF nr. 401343 de sub A1 si A1.1, în 
proprietatea Comunei Beba Veche, domeniul public al comunei.
Articolul 3 - Se aproba schimbarea destinatiei din constructii de locuinte in spatiu cu alta 
destinatie, respectiv cabinet medical, cabinet stomatologic, farmacie, cu mențiunea că 
schimbarea destinației nu presupune recompartimentare, modificări ale structurii de 
rezistență si nu necesita emiterea unei autorizații de construire.
Articolul 4 - Se aprobă ca intocmirea si depunerea documentatiei cadastrale la OCPI sa 
fie efectuata de CONCRET CAD SRL.



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

Președinte de ședință
BRUDER TIMEA- TEREZIA, 

                   Avizat spre legalitate,          
                   Sorin Giuroescu

                   Secretar General al comunei Beba Veche

CARTUȘ NECESAR DE INSERAT PE ORICE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI, 
DUPĂ SEMNĂTURA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ ȘI CEA A SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI
PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI NR. 51/2020

Nr. crt OPERAȚIUNI EFECTUATE Data
ZZ/LL/AN

Semnătura persoanei 
responsabile să 

efectueze procedura

6

1 3

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

0
Adoptarea hotărârii 1)  1
Comunicarea către primarul comunei  2)  2
Comunicarea către prefectul județului  3)  3
Aducerea la cunoștință publică  4+5)  4
Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter individual  4+5)  5
Hotărârea devine obligatorie  6) sau produce efecte juridice  7), după caz  

22.12.2020

23.12.2020

23.12.2020

23.12.2020

23.12.2020

2

Beba Veche la data de 22.12.2020
Nr.51
Adoptata cu 11 voturi Pentru  de la 11 consilieri prezenți.
Absenti:



ROMÂNIA 
JUDETUL TIMIS 
COMUNA BEBA VECHE 

 PROCES VERBAL 
          Incheiat astazi 22.12.2020 ora 11,00 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 nr.52/2020 iar Ordinea de zi si 
intreaga documentatie de sedinta a fost disponibila in format letric la secretariatul Primariei,  
in format electronic pe internet la adresa https://bebaveche.myds.me/wordpress/, si pe 
emailul consilierilor care au avut  
posibilitatea conform art. 133 alin. 5 din Codul Administrativ de a formula si depune in  
scris amendamente asupra proiectelor de hotarari pana in preziua sedintei. 
         Se constata după efectuarea prezenţei nominale ca sunt prezenti un numar de 11 
consilieri fiind intrunit cvorumul necesar astfel incât se poate proceda la inceperea sedintei. 
         Sunt prezenti la sedinta urmatorii consilieri: Ardelean Gheorghe; Bican Aurelian;  
Bruder Timea- Terezia; Ciobanu Liviu; Horvath Stefan; Tifan  Miklos; Berbecaru Alin- 
constantin; Dancău Dan-Dumitru; Chira Ioan-radu; Suli Monika-Eszter; Terlai Pavel- 
Daniel;  
Dosarul sedintei precedente, impreuna cu procesul verbal de sedinta este disponibil  
pentru consultare online si la avizierul primariei. 
         Presedintele de sedinta consilier BRUDER TIMEA- TEREZIA preia conducerea  
sedintei si prezinta proiectul  O R D I N I I   D E    Z I: 

1 Adoptarea proiectului de hotarare privind rectificarea 6 a bugetului local pe anul 2020 
  initiat de Viceprimar, Bican Aurelian 
2 Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea proiectului WiFi4EU  
 Promovarea conectivitatii la internet in comunitatile locale si a cheltuielilor legate de  
 proiect initiat de Viceprimar, Bican Aurelian 
3 Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea cuantumului burselor de  
 performanta de merit de studiu si de ajutor social pentru elevii din invatamantul  
 preuniversitar de stat cu frecventa care se acorda elevilor incepand cu anul scolar  
 2020 2021 initiat de Viceprimar, Bican Aurelian  
4 Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de  
 interes local pe anul 2021 initiat de Viceprimar, Bican Aurelian 
5 Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii  
 publice a comunei Beba Veche pe anul 2021 initiat de Viceprimar, Bican Aurelian 
6 Adoptarea proiectului de hotarare privind indexarea cu rata inflatiei la nivelul UAT  
 Beba Veche a impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2021 initiat de  
 Viceprimar, Bican Aurelian 
7 Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea trecerii din domeniul public al  
 statului in domeniul public al UAT Comuna Beba Veche a imobilului nr 205 Beba  
 Veche initiat de Viceprimar, Bican Aurelian 



 Presedintele de sedinta, BRUDER TIMEA- TEREZIA supune la vot ordinea de zi 
 si dupa efectuarea numararii voturilor se aproba in unanimitate de voturi (11). 
           Se trece la analizarea punctului nr. 1 al ordinii de zi, respectiv: Adoptarea  
proiectului de hotarare privind rectificarea 6 a bugetului local pe anul 2020 initiat de  
Viceprimar, Bican Aurelian. 
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  11 consilieri prezenți. 
2 voturi impotriva/abtineri. 
ARDELEAN GHEORGHE     Abtinere 
ȘULI MONIKA-ESZTER Abtinere 

Se adoptă hotărârea nr. 45/2020. 
 
           Se trece la analizarea punctului nr. 2 al ordinii de zi, respectiv: Adoptarea  
proiectului de hotarare privind aprobarea proiectului WiFi4EU Promovarea conectivitatii  
la internet in comunitatile locale si a cheltuielilor legate de proiect initiat de Viceprimar,  
Bican Aurelian. 
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: 
11 voturi Pentru  de la  11 consilieri prezenți. 
Se adoptă hotărârea nr. 46/2020. 

           Se trece la analizarea punctului nr. 3 al ordinii de zi, respectiv: Adoptarea  
proiectului de hotarare privind aprobarea cuantumului burselor de performanta de merit  
de studiu si de ajutor social pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat cu  
frecventa care se acorda elevilor incepand cu anul scolar 2020 2021. 
Se prezinta Raportul/Expunere de motive si Referatul de specialitate care sunt anexate  
la dosarul de sedinta. 
Se constata ca nu au fost depuse amendamente  in termenul legal. 
In continuare se solicita discutii privind proiectul de hotarare. 
Dl. Consilier Ardelean Gheorghe ridica problema familiei Valki, care are o fiica minora ce 
tocmai a născut un copil. Solicită în măsura posibilităților găsirea unui loc de muncă sau 
sprijin financiar. 
Se supune la vot adoptarea proiectului de hotarare, prin vot deschis. 
          Dupa numararea voturilor a fost centralizata urmatoarea situatie: 
11 voturi Pentru  de la  11 consilieri prezenți. 
Se adoptă hotărârea nr. 47/2020. 
 
           Se trece la analizarea punctului nr. 4 al ordinii de zi, respectiv: Adoptarea  
proiectului de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local pe  
anul 2021 initiat de Viceprimar, Bican Aurelian. 
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: 
11 voturi Pentru  de la  11 consilieri prezenți. 
Se adoptă hotărârea nr. 48/2020. 
 

           Se trece la analizarea punctului nr. 5 al ordinii de zi, respectiv: Adoptarea  
proiectului de hotarare privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice a comunei  
Beba Veche pe anul 2021 initiat de Viceprimar, Bican Aurelian. 
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: 
11 voturi Pentru  de la  11 consilieri prezenți. 
Se adoptă hotărârea nr. 49/2020. 

           Se trece la analizarea punctului nr. 6 al ordinii de zi, respectiv: Adoptarea  
proiectului de hotarare privind indexarea cu rata inflatiei la nivelul UAT Beba Veche a  
impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2021 initiat de Viceprimar, Bican Aurelian. 
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: 
11 voturi Pentru  de la  11 consilieri prezenți. 
Se adoptă hotărârea nr. 50/2020. 

           Se trece la analizarea punctului nr. 7 al ordinii de zi, respectiv: Adoptarea  
proiectului de hotarare privind aprobarea trecerii din domeniul public al statului in  
domeniul public al UAT Comuna Beba Veche a imobilului nr 205 Beba Veche initiat de  
Viceprimar, Bican Aurelian. 
Se prezinta Raportul/Expunere de motive si Referatul de specialitate care sunt anexate  
la dosarul de sedinta. 
Se constata ca nu au fost depuse amendamente  in termenul legal. 
In continuare se solicita discutii privind proiectul de hotarare. 
Dl. Consilier Ardelean Gheorghe intreabă despre modul de folosire al clădirii după 
schimbarea destinatiei din constructii de locuinte in spatii cu alta destinatie. 
Se arata că in urma hotararii cartea funciara va reflecta situatia reala, si nu va fi operata nici 
o modificare a destinatiei pentru detinatorii actuali, si pe viitor imobilul urmand a fi utilizat 
numai pentru activitati de sanatate- cabinet medical, stomatologic si farmacie. 
Se supune la vot adoptarea proiectului de hotarare, prin vot deschis. 
          Dupa numararea voturilor a fost centralizata urmatoarea situatie: 
11 voturi Pentru  de la  11 consilieri prezenți. 
Se adoptă hotărârea nr. 51/2020. 
 
Dl. Consilier Berbecaru Alin propune amplasarea si pe strazile laterale din sate a 
ormanetelor luminoase de Craciun. 
Fiind dezbatute toate punctele de pe ordinea de zi, multumeste consilierilor prezenti si 
invitatilor, dupa care declara inchise lucrarile sedintei. 
 
Consilieri prezenti: 



 ARDELEAN GHEORGHE 
 BICAN AURELIAN 
 BRUDER TIMEA- TEREZIA 
 CIOBANU LIVIU 
 HORVATH STEFAN 
 TIFAN  MIKLOS 
 BERBECARU ALIN-CONSTANTIN 
 DANCĂU DAN-DUMITRU 
 CHIRA IOAN-RADU 
 ȘULI MONIKA-ESZTER 
 TERLAI PAVEL-DANIEL 

 Președinte de ședință 
 BRUDER TIMEA- TEREZIA 

 Sorin Giuroescu 
 Secretar General al comunei Beba Veche 


