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Comuna Beba Veche
PRIMAR

DOSARUL SEDINTEI DIN DATA DE
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C O N T I N E:

Dispozitia de convocare;
Convocator;
Proces verbal de sedinta;

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

1

Documentatie privind Adoptarea proiectului de hotarare privind inscrierea in 
Cartea funciara in proprietatea comunei Beba Veche domeniul privat a 
terenului cu nr top 759 1 initiat de Primar, Ioan Bohancanu, Referat de 
specialitate si proiect de hotarare 

2

Documentatie privind Adoptarea proiectului de hotarare privind actualizarea 
Strategiei de dezvoltare locala a comunei BEBA VECHE pentru perioada 
2021 2027 initiat de Primar, Ioan Bohancanu, Referat de specialitate si 
proiect de hotarare 

3

Documentatie privind Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea 
proiectului Realizare piste de biciclete in comuna Beba Veche – sat 
Cherestur si conexiune sat Pordeanu judetul Timis initiat de Primar, Ioan 
Bohancanu, Referat de specialitate si proiect de hotarare 

4



D I S P O Z I T I A

privind convocarea Consiliului local al comunei Beba Veche în şedinţă 

extraordinară pentru data de 30.05.2022

          Ioan Bohancanu, primarul comunei Beba Veche, judetul Timis;

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

locale se întrunesc în şedinţă extraordinară în condițiile art. 133 alin.2 din Ordonanţa de 

Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

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

Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

                                                   D I S P U N:

Judetul Timis
Comuna Beba Veche

PRIMAR

Beba Veche la data de 27.05.2022

Nr.  19

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

pentru data de 30.05.2022, ora 11,00 în sala de ședințe a Consiliului local 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://primariabebaveche.ro;

(3) Conform art. 133 alin. 5 din Codul Administrativ consilierii au posibilitatea a formula si 

depune in scris amendamente asupra proiectelor de hotărâri până în preziua sedinței.

Articolul 4- Prezenta dispoziţie se comunică:

                    -Instituţiei Prefectului - judeţul Timis;

                    -membrilor Consiliului local al comunei Beba Veche;

                    -secretarului general al comunei Beba Veche;

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

                    -cetăţenilor comunei Beba Veche prin afişare.

Primar

Ioan Bohancanu, 

                                       Contrasemnează,

                                       Sorin Giuroescu,

                                       Secretar General al comunei Beba Veche



CARTUȘ NECESAR DE INSERAT PE ORICE DISPOZIȚIE A PRIMARULUI COMUNEI, 

DUPĂ SEMNĂTURA SA ȘI CEA A SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII DISPOZIȚIEI PRIMARULUI COMUNEI NR. 19/2022

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

27.05.2022

27.05.2022

27.05.2022

2

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

 

3 Aducerea la cunoștință publică  4+5)

 

2 Comunicarea către prefectul județului  3)

 

1

 

0

Semnarea dispoziției 1)  

Nr. crt OPERAȚIUNI EFECTUATE Data

ZZ/LL/AN

Semnătura persoanei 

responsabile să 

efectueze procedura

1 3

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



Judetul Timis
UAT Comuna Beba Veche

privind convocarea Consiliului local al comunei Beba-Veche 
pentru data de 30.05.2022

ANEXA LA DISPOZITIA NR. 19/2022

PROIECTUL ORDINII DE ZI

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

2 Adoptarea proiectului de hotarare privind inscrierea in Cartea funciara in 
proprietatea comunei Beba Veche domeniul privat a terenului cu nr top 759 1 
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

3 Adoptarea proiectului de hotarare privind actualizarea Strategiei de 
dezvoltare locala a comunei BEBA VECHE pentru perioada 2021 2027 initiat de 
Primar, Ioan Bohancanu repartizat la  Comisia de activități și prognoze financiare, 
economie, buget, impozite și taxe, juridică și de disciplină, administrarea domeniului 
public și privat, realizarea lucrărilor publice, președinte TERLAI PAVEL- DANIEL

4 Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea proiectului Realizare 
piste de biciclete in comuna Beba Veche – sat Cherestur si conexiune sat 
Pordeanu judetul Timis initiat de Primar, Ioan Bohancanu repartizat la  Comisia 
de activități și prognoze financiare, economie, buget, impozite și taxe, juridică și de 
disciplină, administrarea domeniului public și privat, realizarea lucrărilor publice, 
președinte TERLAI PAVEL- DANIEL

Sorin Giuroescu
Secretar General al comunei Beba Veche



Judetul Timis
UAT Comuna Beba Veche

          În urma dispoziției primarului Ioan Bohancanu nr.19/2022 sunteți invitați să 
participați la sedința extraordinară a Consiliului local al comunei Beba Veche, 
județul Timis pentru data de 30.05.2022, ora 11,00  organizată în sala de sedinte a 
Consiliului local - adresa Beba Veche, cu urmatoarea 
ORDINE DE ZI:

C O N V O C A T O R

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

2 Adoptarea proiectului de hotarare privind inscrierea in Cartea funciara in 
proprietatea comunei Beba Veche domeniul privat a terenului cu nr top 759 1 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

3 Adoptarea proiectului de hotarare privind actualizarea Strategiei de dezvoltare 
locala a comunei BEBA VECHE pentru perioada 2021 2027 initiat de Primar, Ioan 
Bohancanu repartizat la  Comisia de activități și prognoze financiare, economie, 
buget, impozite și taxe, juridică și de disciplină, administrarea domeniului public și 
privat, realizarea lucrărilor publice, președinte TERLAI PAVEL- DANIEL

4 Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea proiectului Realizare piste de 
biciclete in comuna Beba Veche – sat Cherestur si conexiune sat Pordeanu judetul 
Timis initiat de Primar, Ioan Bohancanu repartizat la  Comisia de activități și 
prognoze financiare, economie, buget, impozite și taxe, juridică și de disciplină, 
administrarea domeniului public și privat, realizarea lucrărilor publice, președinte 
TERLAI PAVEL- DANIEL



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://primariabebaveche.ro,
-  pe emailul dumneavoastra. 
Conform art. 133 alin. 5 din Codul Administrativ aveti posibilitatea a formula si 
depune in scris amendamente asupra proiectelor de hotarari pana in preziua 
sedintei.

Consilier Semnatura

ARDELEAN GHEORGHE

BICAN AURELIAN

BRUDER TIMEA- TEREZIA

CIOBANU LIVIU

HORVATH STEFAN

TIFAN  MIKLOS

BERBECARU ALIN- CONSTANTIN

DANCĂU DAN- DUMITRU

CHIRA IOAN- RADU

SULI MONIKA- ESZTER

TERLAI PAVEL- DANIEL



               PROIECTUL ORDINII DE ZI 
sedința extraordinară a Consiliului local al comunei Beba Veche, județul 
Timis din data de 30.05.2022, ora 11,00

Adoptarea proiectului de hotarare privind alegerea presedintelui de 
sedinta repartizat la Comisia 4, președinte HORVATH STEFAN

1

Adoptarea proiectului de hotarare privind inscrierea in Cartea funciara in 
proprietatea comunei Beba Veche domeniul privat a terenului cu nr top 
759 1 repartizat la Comisia 4, președinte HORVATH STEFAN

2

Adoptarea proiectului de hotarare privind actualizarea Strategiei de 
dezvoltare locala a comunei BEBA VECHE pentru perioada 2021 2027 
repartizat la Comisia 3, președinte TERLAI PAVEL- DANIEL

3

Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea proiectului Realizare 
piste de biciclete in comuna Beba Veche – sat Cherestur si conexiune 
sat Pordeanu judetul Timis repartizat la Comisia 3, președinte TERLAI 
PAVEL- DANIEL

4



Judetul Timis
UAT Comuna Beba Veche
Nr. 1747/19.05.2022

E X P U N E R E   DE    M O T I V E
privind necesitatea si oportunitatea adoptarii proiectului de hotarare privind 
alegerea presedintelui de sedinta

Considerente legale:
În conformitate cu prevederile art. 123 alin. (1) şi (4) din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ,
Având în vedere propunerea efectuată și rezultatul votului deschis al 
consilierilor în funcție;
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare,

         Pentru aceste motive PROPUN

Se alege preşedinte de şedinţă, domnul/doamna consilier ... care va conduce lucrările şedinţelor 
Consiliului Local în perioada de maxim 3 luni, respectiv din data de 30.05.2022 până în data de 
29.08.2022
Domnul/Doamna consilier ... exercită atribuţiile prevăzute de lege şi de Regulamentul de 
organizare şi funcţionare a Consiliului local al comunei Beba Veche pentru preşedintele de 
şedinţă.
Prezenta hotarare se comunică:
- Institutiei Prefectului- judetul Timis,
- Primarului comunei Beba Veche;
- Consilierului ales,
- Publicare pe site web http://primariabebaveche.ro - Monitorul oficial local;

          Initiator Ioan Bohancanu
          Primar

Judetul Timis
UAT Comuna Beba Veche
Nr. 1747/19.05.2022

                                                                                APROB PRIMAR,
                                                                                                              Ioan Bohancanu

R E F E R A T    DE    A P R O B A R E
privind necesitatea si oportunitatea adoptarii proiectului de hotarare privind alegerea 
presedintelui de sedinta



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

         Se avizează favorabil prezentarea spre adoptare a proiectului de hotărâre anexat.

Intocmit
Aparat de specialitate al primarului



Judetul Timis
UAT Comuna Beba Veche
Nr. 17748/19.05.2022

                    R E F E R A T   DE   S P E C I A L I T A T E
          la proiectul de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta

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

În conformitate cu prevederile art. 123 alin. (1) şi (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ,
Având în vedere propunerea efectuată și rezultatul votului deschis al consilierilor în 
funcție;
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare,

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

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



Secretar general

Aparat de specialitate al primarului



                    Comisia de specialitate a Consiliului local al comunei Beba Veche, in 
urma repartizarii documentatiei privind proiectul de hotarare atasat, privind 
alegerea presedintelui de sedinta am analizat in sedinta acest proiect, constatand 
urmatoarele:
Temeiuri legale invocate si documente atasate:
-Referatul/Expunerea de motive întocmit de Aparat de specialitate al primarului  
nr. 1747/19.05.2022
-Raportul de specialitate întocmit de Secretar general și de Aparat de specialitate 
al primarului nr. 17748/19.05.2022
	
Constatand ca:

Președinte, HORVATH STEFAN

Secretar,     SULI MONIKA- ESZTER

Membrii:     BERBECARU ALIN- CONSTANTIN

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

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

AVIZ FAVORABIL

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

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

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



ROMÂNIA
JUDETUL TIMIS
COMUNA BEBA VECHE
CONSILIUL LOCAL

          În temeiul prevederilor art. 133 alin. 2) lit.  a) si art. 136 alin. (1) din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ inițiez prezentul

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

          Ioan Bohancanu, în calitate de Primar, în baza articolului 25 alin. 1) din 
Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului local al comunei Beba Veche, 
aprobat prin HCL nr. 38/2020:
         Având în vedere Referatul/Expunerea de motive întocmit de Aparat de specialitate 
al primarului înregistrată sub nr. 1747/19.05.2022  precum si Raportul de specialitate 
întocmit de   Secretar general și de Aparat de specialitate al primarului înregistrat sub nr. 
17748/19.05.2022
         În baza Avizului eliberat de  Comisia pentru administrația publică locală, servicii 
publice, relații cu publicul, gospodărirea localității, probleme ale minorităților, apărarea 
ordinii publice, respectarea drepturilor si libertăților cetățenilor, relații internaționale, 
președinte HORVATH STEFAN;

privind alegerea presedintelui de sedinta

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 23/12.05.2022

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

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

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

Articolul 1 - Se alege preşedinte de şedinţă, domnul/doamna consilier ... care va 
conduce lucrările şedinţelor Consiliului Local în perioada de maxim 3 luni, respectiv din 
data de 30.05.2022 până în data de 29.08.2022

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

Articolul 3 - Prezenta hotarare se comunică:
- Institutiei Prefectului- judetul Timis,
- Primarului comunei Beba Veche;
- Consilierului ales,
- Publicare pe site web http://primariabebaveche.ro - Monitorul oficial local;



Initiator
Ioan Bohancanu, Primar, 

                   Avizat spre legalitate,          
                   Sorin Giuroescu

                   Secretar General al comunei Beba Veche

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

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

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



Judetul Timis
UAT Comuna Beba Veche
Nr. 1749/19.05.2022

E X P U N E R E   DE    M O T I V E
privind necesitatea si oportunitatea adoptarii proiectului de hotarare privind 
inscrierea in Cartea funciara in proprietatea comunei Beba Veche domeniul 
privat a terenului cu nr top 759 1

Considerente legale:
Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile:a) art. 121 alin. (1) și 
alin. (2) din Constituția României, republicată, b) art. 7 alin. (2) din Codul 
civil, c) art.78 din Ordinul A.N.C.P.I. nr. 700/2014 privind aprobarea 
Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi 
carte funciară,
Văzând Planul de amplasament și delimitare a imobilului scara 1:500 
intocmit de Claudiu Nichita RO-TM-F-0104,

         Pentru aceste motive PROPUN

Se aprobă înscrierea în Cartea funciară, în proprietatea comunei Beba Veche, domeniul privat, a 
terenului intravilan cu nr. top. 281/84-88/a , teren curți construcții situat în intravilanul localitatii 
Beba Veche, conform planului intocmit de Claudiu Nichita RO-TM-F-0104.
Se rectifică suprafața de teren de la 846 mp din cartea funciară nr. 400784 la suprafața de teren 
de la 934 mp, conform planului intocmit de Claudiu Nichita RO-TM-F-0104.
(1) Primarul comunei Beba Veche se însărcinează cu realizarea documentațiilor necesare și cu 
depunerea împreună cu prezenta hotărâre la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară în 
vederea intabulării.
(2) Primarul comunei Beba Veche este împuternicit să semneze în numele consiliului local orice 
act necesar punerii în aplicare a prezentei hotărâri.
Prezenta hotarare se comunică:
- Institutiei Prefectului- judetul Timis,
- Primarului comunei Beba Veche;
- Afisare la sediul institutiei;
- Publicare online la adresa www.primariabebaveche.ro - Monitorul Oficial Local

          Initiator Ioan Bohancanu
          Primar



Judetul Timis
UAT Comuna Beba Veche
Nr. 1749/19.05.2022

                                                                                APROB PRIMAR,
                                                                                                              Ioan Bohancanu

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 inscrierea in Cartea 
funciara in proprietatea comunei Beba Veche domeniul privat a terenului cu nr top 759 1

Situatia in fapt:
Văzând toată documentația depusă de proprietarul construcțiilor Dancău Dan Dumitru și 
constatând că se impune actualizarea situației existente prin înscrierea comunei Beba Veche, 
domeniul privat în loc de Comuna Politică Cherestur, desființată în fapt in anul 1956 prin 
includere in comuna Beba Veche.

         Se avizează favorabil prezentarea spre adoptare a proiectului de hotărâre anexat.

Intocmit
Aparat de specialitate al primarului



Judetul Timis
UAT Comuna Beba Veche
Nr. 1750/19.05.2022

                    R E F E R A T   DE   S P E C I A L I T A T E
          la proiectul de hotarare privind inscrierea in Cartea funciara in proprietatea 
comunei Beba Veche domeniul privat a terenului cu nr top 759 1

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

Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile:a) art. 121 alin. (1) și alin. (2) din 
Constituția României, republicată, b) art. 7 alin. (2) din Codul civil, c) art.78 din Ordinul 
A.N.C.P.I. nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi 
înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară,
Văzând Planul de amplasament și delimitare a imobilului scara 1:500 intocmit de Claudiu 
Nichita RO-TM-F-0104,

          Având în vedere art. 78 ale Ordinului A.N.CP.I. nr. 700/2014 Ordinul nr. 700/2014
privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepție și înscriere în evidențele de
cadastru și carte funciară,
(1) Prima înscriere a imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară se
realizează la cerere sau din oficiu, în cazurile expres prevăzute de lege.
(2) Prima înscriere a imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară se
realizează la cerere, în baza:
a) înscrisului doveditor al actului sau faptului juridic de dobândire sau constituire a 
dreptului
real;
b) certificatului fiscal eliberat de primăria în circumscripția căreia se află imobilul 
respectiv;
c) documentației cadastrale recepționate, prin care s-a atribuit număr cadastral 
imobilului;
d) dovezii plății tarifelor pentru recepție și înscriere în cartea funciară, după caz.
propun aprobarea proiectului de hotărâre privind intabulare imobil

          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 
inscrierea in Cartea funciara in proprietatea comunei Beba Veche domeniul privat 
a terenului cu nr top 759 1 am analizat in sedinta acest proiect, constatand 
urmatoarele:
Temeiuri legale invocate si documente atasate:
-Referatul/Expunerea de motive întocmit de Aparat de specialitate al primarului  
nr. 1749/19.05.2022
-Raportul de specialitate întocmit de Secretar general nr. 1750/19.05.2022
	
Constatand ca:

Președinte, HORVATH STEFAN

Secretar,     SULI MONIKA- ESZTER

Membrii:     BERBECARU ALIN- CONSTANTIN

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

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

AVIZ FAVORABIL

Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile:
a) art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată,
b) art. 7 alin. (2) din Codul civil,
c) art.78 din Ordinul A.N.C.P.I. nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului 
de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară,

Văzând Planul de amplasament și delimitare a imobilului scara 1:500 intocmit 
de Claudiu Nichita RO-TM-F-0104,



ROMÂNIA
JUDETUL TIMIS
COMUNA BEBA VECHE
CONSILIUL LOCAL

          În temeiul prevederilor 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: 

          Ioan Bohancanu, în calitate de Primar, în baza articolului 25 alin. 1) din 
Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului local al comunei Beba Veche, 
aprobat prin HCL nr. 38/2020:
         Având în vedere Referatul/Expunerea de motive întocmit de Aparat de specialitate 
al primarului înregistrată sub nr. 1749/19.05.2022  precum si Raportul de specialitate 
întocmit de   Secretar general înregistrat sub nr. 1750/19.05.2022
         În baza Avizului eliberat de  Comisia pentru administrația publică locală, servicii 
publice, relații cu publicul, gospodărirea localității, probleme ale minorităților, apărarea 
ordinii publice, respectarea drepturilor si libertăților cetățenilor, relații internaționale, 
președinte HORVATH STEFAN;

privind inscrierea in Cartea funciara in proprietatea comunei Beba Veche 
domeniul privat a terenului cu nr top 759 1

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 25/12.05.2022

          Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile:
a) art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată,
b) art. 7 alin. (2) din Codul civil,
c) art.78 din Ordinul A.N.C.P.I. nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, 
recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară,

          Văzând Planul de amplasament și delimitare a imobilului scara 1:500 intocmit de 
Claudiu Nichita RO-TM-F-0104,

Articolul 1 - Se aprobă înscrierea în Cartea funciară, în proprietatea comunei Beba 
Veche, domeniul privat, a terenului intravilan cu nr. top. 281/84-88/a , teren curți 
construcții situat în intravilanul localitatii Beba Veche, conform planului intocmit de 
Claudiu Nichita RO-TM-F-0104.

Articolul 2 - Se rectifică suprafața de teren de la 846 mp din cartea funciară nr. 400784 
la suprafața de teren de la 934 mp, conform planului intocmit de Claudiu Nichita RO-TM-
F-0104.

Articolul 3 - (1) Primarul comunei Beba Veche se însărcinează cu realizarea 
documentațiilor necesare și cu depunerea împreună cu prezenta hotărâre la Oficiul de 
Cadastru și Publicitate Imobiliară în vederea intabulării.
(2) Primarul comunei Beba Veche este împuternicit să semneze în numele consiliului 
local orice act necesar punerii în aplicare a prezentei hotărâri.



Articolul 4 - Prezenta hotarare se comunică:
- Institutiei Prefectului- judetul Timis,
- Primarului comunei Beba Veche;
- Afisare la sediul institutiei;
- Publicare online la adresa www.primariabebaveche.ro - Monitorul Oficial Local

Initiator
Ioan Bohancanu, Primar, 

                   Avizat spre legalitate,          
                   Sorin Giuroescu

                   Secretar General al comunei Beba Veche

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

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

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









Judetul Timis
UAT Comuna Beba Veche
Nr. 1751/26.05.2022

E X P U N E R E   DE    M O T I V E
privind necesitatea si oportunitatea adoptarii proiectului de hotarare privind 
actualizarea Strategiei de dezvoltare locala a comunei BEBA VECHE 
pentru perioada 2021 2027

Considerente legale:
Ținând cont de:- Regulamentul 2021/241 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare 
și reziliență  - Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 de stabilire a unor dispoziții 
comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social 
european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare 
rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de 
stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare 
regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european 
pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului  (CE) nr. 
1083/2006 al Consiliului - Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 privind sprijinul 
pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru 
dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 
1698/2005 al Consiliului - art. 20, alin. (1), lit. „j” din Legea nr.273/2006, 
privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;

         Pentru aceste motive PROPUN

          Initiator Ioan Bohancanu
          Primar

Judetul Timis
UAT Comuna Beba Veche
Nr. 1751/26.05.2022

                                                                                APROB PRIMAR,
                                                                                                              Ioan Bohancanu

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 actualizarea 
Strategiei de dezvoltare locala a comunei BEBA VECHE pentru perioada 2021 2027

Situatia in fapt:



In conditiile adoptarii de către România a Planului Național pentru Redresare și Reziliență a fost 
făcută propunerea de actualizare a Strategiei de dezvoltare locala a comunei BEBA VECHE 
pentru perioada 2021 2027, prin completarea în Domeniul: 5.2. INFRASTRUCTURĂ Obiectivul 
specific: Drumuri și transport PUG și regulamentul de urbanism neadecvat nevoii de dezvoltare a 
comunei  1. Crearea unei rețele de drumuri funcțională, modernă și durabila  2. Asfaltare 
drumuri; realizare și reabilitarea trotuarelor  3. Refacerea marcajelor de circulație  4. Extinderea 
sistemului de colectare a apelor pluviale și a sistemului de deversare pe toata lungimea 
drumurilor
Se propune includerea punctului nr. 5 cu următorul cuprins:5. Realizarea de piste pentru biciclete 
in intravilanul si extravilanul Comunei Beba Veche.
Prin realizarea pistelor propuse se asigură conexiunea următoarelor puncte de interes local: 
Biserica Romano-Catolică Cherestur, Căminul Cultural Cherestur, Școala cu clasele I-VII 
Cherestur, Grădinița cu program normal Cherestur și Cimitirul Ortodox Cherestur precum si 
legătura intre satul Cherestur si satul Pordeanu. De asemenea, prin crearea unor infrastructuri 
dedicate, se va asigura o creștere a siguranței în trafic, fiind separate fluxurile ciclabile de cele 
pietonale sau auto. Investiția va crea posibilități pentru noi moduri de transport la nivel local, 
încurajând astfel utilizarea mijloacelor de transport alternative, nepoluante și benefice sănătății 
utilizatorilor, contribuind la limitarea congestiilor în trafic, a poluării și la creșterea siguranței în 
trafic. Mersul cu bicicleta înseamnă deplasări cu emisii zero și înlocuirea vehiculelor cu 
combustibili fosili. Mersul pe bicicletă are beneficii asupra stării de sănătate a bicicliștilor. 
Totodată, prin realizarea investiției se va îmbunătăți infrastructura verde, contribuind astfel la 
adaptarea localităților la noile cerințe sociale și economice. Beneficiile economice ale ciclismului 
sunt deosebit de relevante, având în vedere diferitele costuri ascunse și necuantificabile asociate 
diferitelor moduri de transport. Cel mai frecvent, jumătate din călătoriile făcute cu mașina sunt 
mai scurte de cinci kilometri și un sfert dintre ele sunt de trei kilometri sau chiar mai scurte. 
Deoarece motoarele auto sunt cele mai eficiente odată ce s-au încălzit, consumul de combustibil 
și, prin urmare, emisiile de CO2 sunt foarte ridicate în primii kilometri. În general, călătoriile de 
până la cinci kilometri pot fi ușor parcurse cu bicicleta. Mersul cu bicicleta înseamnă deplasări cu 
emisii zero și înlocuirea vehiculelor cu combustibili fosili. Mersul cu bicicleta sporește 
atractivitatea zonelor, creează o nouă structură a mobilității locale și reduce traficul si poluarea. 
Prin prezentul proiect se propune realizarea infrastructurii pentru biciclete pe un traseu cu 
lungimea totală de 4,94 km care se va realiza in intravilanul și extravilanul localității Cherestur, 
situat pe teritoriul administrativ al comunei Beba Veche. Traseul propus este prevăzut adiacent 
sectorului de drum județean din intravilanul localității Cherestur (3,40 KM cate 1,7 km pe fiecare 
parte a DJ682), respectiv adiacent drumului comunal 3 (1,54 KM PISTA IN DUBLU SENS pe o 
singura parte a DC 3, in extravilanul localităților Pordeanu si Cherestur) ce face legătura între 
localitățile Cherestur și Pordeanu.   Investiția propusa se aliniază cu Planul Urbanistic General al 
Comunei Beba Veche, precum și cu Strategia de Dezvoltare Locala pentru anii 2021-2027. 
(Capitolul 5 IDENTIFICAREA MĂSURILOR ȘI OBIECTIVELOR DIN STRATEGIA DE 
DEZVOLTARE - Domeniul: 5.1. INTEGRARE EUROPEANĂ - Obiectivul specific: Drumuri și 
transport (pag. 79) din strategia de Dezvoltare Locala pentru anii 2021-2027)  Fiind in mediul 
rural, si neexistând un trafic intens, în intravilanul localității Cherestur, lățimea culoarului pentru 
biciclete este de minim 1,00 metru pe fiecare sens de circulație, exclusiv marcajul de delimitare, 
culoarele (sensurile de circulație) fiind amplasate pe fiecare parte a străzilor precum și o zonă  
de acostament de 0,50 m lățime. Pe sectorul de pistă amplasat în extravilan (între localitățile 
Cherestur și Pordeanu), pista va avea o lățime de 2,00 m, fiind cu dublu sens, precum și o zonă  
de acostament de 0,50 m lățime pe fiecare parte.  Delimitarea culoarelor pentru biciclete se face 
cu marcaj de culoare albă, linie simplă discontinuă. Traiectoria bicicletelor este proiectată astfel 
încât să fie vizibilă si se va ține cont de suprafața părții carosabile ce va fi atribuită circulației 
bicicletelor (canalizări, șanțuri pentru scurgerea apei etc). Se va asigura un spațiu de siguranță 
de 0,5 m liber de orice obstacol. În cazul în care culoarul pentru biciclete trece pe lângă parcaje 
auto paralele cu trotuarul, spațiul de siguranță între parcaje și bandă va fi de minimum 1 metru  
Suprafața pistei pentru biciclete va fi dintr-un material dintr-un material rigid, stabil, cu un finisaj 
antiderapant, pe toată lungimea traseului. Se va asigura amenajarea unui sistem de scurgere și 
evacuare a apei pluviale astfel încât să nu existe pericol de băltire pe suprafața pistei. Pista 
pentru biciclete va fi proiectată pentru deplasarea cu o viteză de 30 km/h.   Se va asigura o 
legătură facilă și în siguranță cu partea carosabilă destinată traficului general, la capete. Soluția 
tehnică adoptată pentru realizarea structurii rutiere se va încadra și va respecta criteriul DNSH, 
să nu aducă impact semnificativ asupra mediului, inclusiv utilizarea de materiale obținute prin 



procedee care nu afectează mediul.    Se va pune accent pe realizarea unor structuri reziliente 
care să necesite întreținere redusă și care prin tehnologia de producție aduc un impact minimal 
asupra mediului.  Pista de biciclete propusa spre finanțare are o continuitate de 4,94 km pe 
întreaga lungime a traseului propus și se va realiza in intravilanul și extravilanul localității 
Cherestur. Traseul propus este prevăzut adiacent sectorului de drum județean din intravilanul 
localității Cherestur (3,40 KM cate 1,7 km pe fiecare parte a DJ682), respectiv adiacent drumului 
comunal 3 (1,54 KM PISTA IN DUBLU SENS pe o singura parte a DC 3, in extravilanul 
localităților Pordeanu si Cherestur) ce face legătura între localitățile Cherestur și Pordeanu. Pista 
va avea originea în extremitatea sud-vestică a localității Cherestur, respectiv destinația este în 
partea sudică a localității Pordeanu, prin realizarea acestui traseu asigurându-se conexiunea 
între Biserica Romano-Catolică Cherestur, Căminul Cultural Cherestur, Școala cu clasele I-VII 
Cherestur, Grădinița cu program normal Cherestur și Cimitirul Ortodox Cherestur precum si 
legătura intre satul Cherestur si satul Pordeanu;  Pe pista de ciclism profilul transversal care se 
aplica va avea următoarele elemente geometrice: ➢ Adiacent drumului comunal DC 3, in 
extravilan, între localitățile Cherestur și Pordeanu (1,54 km): ✓ Platforma pista:  minim 3,00 m; ✓
Partea carosabila:  minim 2,00 m; ✓ Acostament:            2 x minim 0,50 m; ➢ Adiacent drumului 
județean din intravilanul localității Cherestur, pe fiecare sens, de o parte si de alta a DJ 682(3,40 
KM cate 1,7 km pe fiecare parte a DJ682): ✓ Platforma pista:  minim 1,50 m; ✓ Partea 
carosabila:  minim 1,00 m; ✓ Acostament:                       minim 0,50 m;

         Se avizează favorabil prezentarea spre adoptare a proiectului de hotărâre anexat.

Intocmit
Secretar general



Judetul Timis
UAT Comuna Beba Veche
Nr. 1752/26.05.2022

                    R E F E R A T   DE   S P E C I A L I T A T E
          la proiectul de hotarare privind actualizarea Strategiei de dezvoltare locala a 
comunei BEBA VECHE pentru perioada 2021 2027

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

Ținând cont de:- Regulamentul 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 
12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență  - Regulamentul 
(UE) nr. 1303/2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de 
dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european 
agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, 
precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare 
regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru 
pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului  (CE) nr. 1083/2006 al 
Consiliului - Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală 
acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului - art. 20, alin. (1), lit. „j” din Legea 
nr.273/2006, privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;

          
          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 
actualizarea Strategiei de dezvoltare locala a comunei BEBA VECHE pentru 
perioada 2021 2027 am analizat in sedinta acest proiect, constatand urmatoarele:
Temeiuri legale invocate si documente atasate:
-Referatul/Expunerea de motive întocmit de Secretar general  nr. 
1751/26.05.2022
-Raportul de specialitate întocmit de Aparat de specialitate al primarului nr. 
1752/26.05.2022
	
Constatand ca:

Președinte, TERLAI PAVEL- DANIEL

Secretar,     BICAN AURELIAN

Membrii:     TIFAN  MIKLOS

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

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

AVIZ FAVORABIL

Ținând cont de:
- Regulamentul 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 
februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență 
- Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind 
Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de 
coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european 
pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții 
generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social 
european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri 
maritime și de abrogare a Regulamentului 
(CE) nr. 1083/2006 al Consiliului - Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 privind 
sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru 
dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 
1698/2005 al Consiliului - art. 20, alin. (1), lit. „j” din Legea nr.273/2006, privind 
finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;





Anexa 1 la HOTĂRÂREA  nr. ...................... din ........./......../ 2022 

privind actualizarea Strategiei de dezvoltare locala a comunei BEBA VECHE 

 pentru perioada 2021  -  2027 

 

 

 

 



Judetul Timis
UAT Comuna Beba Veche
Nr. 1753/26.05.2022

E X P U N E R E   DE    M O T I V E
privind necesitatea si oportunitatea adoptarii proiectului de hotarare privind 
aprobarea proiectului Realizare piste de biciclete in comuna Beba Veche –
sat Cherestur si conexiune sat Pordeanu judetul Timis

Considerente legale:
În conformitate cu prevederile Regulamentului Uniunii Europene nr. 
2021/241 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 februarie 2021 
de instituire a Mecanismului de redresare şi rezilienţă, Ordonanţei de 
Urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și 
financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin 
Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și 
completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele 
măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență 
necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și 
nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, Ordinului 
Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei nr. 999/10.05.2022 
privind aprobarea Ghidului specific – Condiţii de accesare a fondurilor 
europene aferente PNRR în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10;

         Pentru aceste motive PROPUN

Se aprobă proiectul ”Realizare piste de biciclete in comuna Beba Veche – sat Cherestur si 
conexiune sat Pordeanu, județul Timiș” în vederea finanțării acestuia în cadrul PLANULUI 
NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ, COMPONENTA C10 – FONDUL LOCAL - I.1.4 - 
Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – piste pentru biciclete (și alte vehicule 
electrice ușoare) la nivel local/metropolitan
Se aprobă NOTA DE FUNDAMENTARE si DESCRIEREA SUMARA A INVESTITIEI ”Realizare 
piste de biciclete in comuna Beba Veche – sat Cherestur si conexiune sat Pordeanu, județul 
Timiș”, care se constituie in Anexa 1 – Nota de fundamentare si Anexa 2 – Descrierea sumara a 
investiției la prezenta Hotărâre.
Se aprobă valoarea totală a proiectului ”Realizare piste de biciclete in comuna Beba Veche – sat 
Cherestur si conexiune sat Pordeanu, județul Timiș”, în cuantum de 1.594.954,80 lei  (exclusiv 
TVA).
Sumele NEELIGIBILE reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării 
proiectului ”Realizare piste de biciclete in comuna Beba Veche – sat Cherestur si conexiune sat 
Pordeanu, județul Timiș”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din 
bugetul local al comunei BEBA VECHE.
Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile 
rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente PNRR.
Se împuternicește dl. BOHANCANU IOAN să semneze toate actele necesare şi contractul de 
finanțare în numele UNITATII ADMINISTRATIV TERITORIALE - COMUNA BEBA VECHE.
Prezenta hotarare se comunică:
- Institutiei Prefectului- judetul Timis,
- Primarului comunei Beba Veche;



- Afisare la sediul institutiei;
- Publicare online la adresa www.primariabebaveche.ro - Monitorul Oficial Local

          Initiator Ioan Bohancanu
          Primar

Judetul Timis
UAT Comuna Beba Veche
Nr. 1753/26.05.2022

                                                                                APROB PRIMAR,
                                                                                                              Ioan Bohancanu

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 
Realizare piste de biciclete in comuna Beba Veche – sat Cherestur si conexiune sat Pordeanu 
judetul Timis

Situatia in fapt:
PROIECT ”Realizare piste de biciclete in comuna Beba Veche – sat Cherestur si conexiune sat 
Pordeanu, județul Timiș” PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ  
COMPONENTA C10 – FONDUL LOCAL  I.1.4 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul 
verde – piste pentru biciclete (și alte vehicule electrice ușoare) la nivel local/metropolitan Apel de 
proiecte PNRR/2022/C10

         Se avizează favorabil prezentarea spre adoptare a proiectului de hotărâre anexat.

Intocmit
Secretar general



Judetul Timis
UAT Comuna Beba Veche
Nr. 1754/26.05.2022

                    R E F E R A T   DE   S P E C I A L I T A T E
          la proiectul de hotarare privind aprobarea proiectului Realizare piste de biciclete in 
comuna Beba Veche – sat Cherestur si conexiune sat Pordeanu judetul Timis

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

În conformitate cu prevederile Regulamentului Uniunii Europene nr. 2021/241 al 
Parlamentului European şi al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a 
Mecanismului de redresare şi rezilienţă, Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 
124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor 
europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru 
modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind 
unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar 
României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul 
Mecanismului de redresare și reziliență, Ordinului Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice şi Administraţiei nr. 999/10.05.2022 privind aprobarea Ghidului specific – Condiţii 
de accesare a fondurilor europene aferente PNRR în cadrul apelurilor de proiecte 
PNRR/2022/C10;

          
          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 proiectului Realizare piste de biciclete in comuna Beba Veche – sat 
Cherestur si conexiune sat Pordeanu judetul Timis am analizat in sedinta acest 
proiect, constatand urmatoarele:
Temeiuri legale invocate si documente atasate:
-Referatul/Expunerea de motive întocmit de Secretar general  nr. 
1753/26.05.2022
-Raportul de specialitate întocmit de Aparat de specialitate al primarului nr. 
1754/26.05.2022
	
Constatand ca:

Președinte, TERLAI PAVEL- DANIEL

Secretar,     BICAN AURELIAN

Membrii:     TIFAN  MIKLOS

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

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

AVIZ FAVORABIL

În conformitate cu prevederile Regulamentului Uniunii Europene nr. 2021/241 
al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a 
Mecanismului de redresare şi rezilienţă, Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 
nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru 
gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de 
redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea 
Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru 
elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României 
pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul 
Mecanismului de redresare și reziliență, Ordinului Ministrului Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice şi Administraţiei nr. 999/10.05.2022 privind aprobarea 
Ghidului specific – Condiţii de accesare a fondurilor europene aferente PNRR 
în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10;



ROMÂNIA
JUDETUL TIMIS
COMUNA BEBA VECHE
CONSILIUL LOCAL

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

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

          Ioan Bohancanu, în calitate de Primar, în baza articolului 25 alin. 1) din 
Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului local al comunei Beba Veche, 
aprobat prin HCL nr. 38/2020:
         Având în vedere Referatul/Expunerea de motive întocmit de Secretar general 
înregistrată sub nr. 1753/26.05.2022  precum si Raportul de specialitate întocmit de   
Aparat de specialitate al primarului înregistrat sub nr. 1754/26.05.2022
         În baza Avizului eliberat de  Comisia de activități și prognoze financiare, economie, 
buget, impozite și taxe, juridică și de disciplină, administrarea domeniului public și privat, 
realizarea lucrărilor publice, președinte TERLAI PAVEL- DANIEL;

privind aprobarea proiectului Realizare piste de biciclete in comuna Beba 
Veche – sat Cherestur si conexiune sat Pordeanu judetul Timis

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 29/26.05.2022

          În conformitate cu prevederile Regulamentului Uniunii Europene nr. 2021/241 al 
Parlamentului European şi al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului 
de redresare şi rezilienţă, Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind 
stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate 
României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și 
completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru 
elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea 
de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și 
reziliență, Ordinului Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei nr. 
999/10.05.2022 privind aprobarea Ghidului specific – Condiţii de accesare a fondurilor 
europene aferente PNRR în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10;

Articolul 1 - Se aprobă proiectul ”Realizare piste de biciclete in comuna Beba Veche – 
sat Cherestur si conexiune sat Pordeanu, județul Timiș” în vederea finanțării acestuia în 
cadrul PLANULUI NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ, COMPONENTA C10 
– FONDUL LOCAL - I.1.4 - Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – piste 
pentru biciclete (și alte vehicule electrice ușoare) la nivel local/metropolitan

Articolul 2 - Se aprobă NOTA DE FUNDAMENTARE si DESCRIEREA SUMARA A 
INVESTITIEI ”Realizare piste de biciclete in comuna Beba Veche – sat Cherestur si 
conexiune sat Pordeanu, județul Timiș”, care se constituie in Anexa 1 – Nota de 
fundamentare si Anexa 2 – Descrierea sumara a investiției la prezenta Hotărâre.

Articolul 3 - Se aprobă valoarea totală a proiectului ”Realizare piste de biciclete in 
comuna Beba Veche – sat Cherestur si conexiune sat Pordeanu, județul Timiș”, în 
cuantum de 1.594.954,80 lei  (exclusiv TVA).



Articolul 4 - Sumele NEELIGIBILE reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe 
durata implementării proiectului ”Realizare piste de biciclete in comuna Beba Veche – 
sat Cherestur si conexiune sat Pordeanu, județul Timiș”, pentru implementarea 
proiectului în condiții optime, se vor asigura din bugetul local al comunei BEBA VECHE.

Articolul 5 - Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului 
în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente PNRR.

Articolul 6 - Se împuternicește dl. BOHANCANU IOAN să semneze toate actele 
necesare şi contractul de finanțare în numele UNITATII ADMINISTRATIV 
TERITORIALE - COMUNA BEBA VECHE.

Articolul 7 - Prezenta hotarare se comunică:
- Institutiei Prefectului- judetul Timis,
- Primarului comunei Beba Veche;
- Afisare la sediul institutiei;
- Publicare online la adresa www.primariabebaveche.ro - Monitorul Oficial Local

Initiator
Ioan Bohancanu, Primar, 

                   Avizat spre legalitate,          
                   Sorin Giuroescu

                   Secretar General al comunei Beba Veche

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

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

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



Anexa 1 la HCL ______/________  

„Nota de fundamentare” 

 

 

 

Planului Național de 
Redresare și Reziliență, 
Componenta 10 – Fondul 
Local, Investiția I.1.4 - 
Asigurarea infrastructurii 
pentru transportul verde – 
piste pentru biciclete la 
nivel local/metropolitan  

Titlu apel proiect 

 

PNRR/2022/C10 

 

”Realizare piste de biciclete in comuna Beba Veche – sat 
Cherestur si conexiune sat Pordeanu, județul Timiș” 

1. 

Descrierea pe scurt a 
situației actuale (date 
statistice, elemente 
specifice, etc.) 

 

 

Amplasamentul investigat este poziționat în comuna BEBA VECHE din 
județul Timiș.  

Situată în nord - vestul județului Timiș, în centrul triunghiului format 
de granița României cu Ungaria (pe direcția est - vest) şi Serbia (pe 
direcția nord est - sud est) pe de o parte şi linia ce unește localitățile 
Nădlac şi Jimbolia pe de alta parte (direcția nord - sud), localitatea 
Beba Veche se află la o distanță de 97,6 km de municipiul Timișoara 
şi 33,0 km de orașul Sânnicolau Mare (pe DJ 682). În prezent Comuna 
BEBA VECHE, cu localitatea BEBA VECHE, centru de comună si 
localitățile Chereştur şi Pordeanu, localități aparținătoare are o 
populație de 1539 locuitori, din care sex masculin 784 persoane şi 755 
sex feminin, densitatea fiind de 16.36 loc/km2.  Suprafața teritoriului 
administrativ al comunei este de 94,05km2. 

Reţeaua de drumuri județene şi comunale: 

Comuna BEBA VECHE are în componenta trei localități, BEBA VECHE 
având rolul de reședință de comună, CHEREŞTUR ŞI PORDEANU, sate 
componente. Legătura cu comunele si localitățile învecinate este 
asigurată rutier. Rețeaua rutieră este următoarea:  

a) Natura drumurilor şi lungimea acestora: 

      - DJ 682 = 11,74 km;  

      - DC 1 = 9,5 km; DC 3 = 3,0 km 

b) Natura drumurilor şi distanță în km între centrul unităţii 
administrativ-teritoriale şi localitățile aparținătoare: 

       - DJ 682 BEBA VECHE – CHERESTUR = 7 km; 

       - DJ 682, DC 3 BEBA VECHE - PORDEANU = 11km 

Pista de biciclete propusa spre finanțare are o continuitate de 4,94 
km pe întreaga lungime a traseului propus și se va realiza in 
intravilanul și extravilanul localității Cherestur. Traseul propus este 
prevăzut adiacent sectorului de drum județean din intravilanul 
localității Cherestur (3,40 KM cate 1,7 km pe fiecare parte a DJ682), 
respectiv adiacent drumului comunal 3 (1,54 KM PISTA IN DUBLU SENS 
pe o singura parte a DC 3, in extravilanul localităților Pordeanu si 
Cherestur) ce face legătura între localitățile Cherestur și Pordeanu. 
Pista va avea originea în extremitatea sud-vestică a localității 
Cherestur, respectiv destinația este în partea sudică a localității 
Pordeanu, prin realizarea acestui traseu asigurându-se conexiunea 
între Biserica Romano-Catolică Cherestur, Căminul Cultural Cherestur, 
Școala cu clasele I-VII Cherestur, Grădinița cu program normal 



Cherestur și Cimitirul Ortodox Cherestur precum si legătura intre satul 
Cherestur si satul Pordeanu; 

2. Necesitatea și oportunitatea 
investiției pentru care se 
aplică 

 

 

In prezent comuna Beba veche nu dispune de pista pentru biciclete 
ceea ce determina persoanele care utilizează acest mijloc de 
transport fie sa renunțe in favoarea autovehiculelor fie sa utilizeze 
trotuarele improprii, punând in pericol pietonii, fie sa utilizeze șosele 
existente, punându-si viața in pericol. 
Realizarea investiției, respectiv realizarea pistei de biciclete, 
contribuie la limitarea poluării și la creșterea rezilienței populației, 
fiind promovat un mod sănătos de transport. De asemenea, prin 
crearea unor infrastructuri dedicate, se va asigura o creștere a 
siguranței în trafic, fiind separate fluxurile ciclabile de cele pietonale 
sau auto. 
Investiția va crea posibilități pentru noi moduri de transport la nivel 
local, încurajând astfel utilizarea mijloacelor de transport 
alternative, nepoluante și benefice sănătății utilizatorilor, contribuind 
la limitarea congestiilor în trafic, a poluării și la creșterea siguranței 
în trafic. 
Totodată, prin realizarea investiției se va îmbunătăți infrastructura 
verde, contribuind astfel la adaptarea localităților la noile cerințe 
sociale și economice.  

3. Corelarea cu proiecte deja 
implementate la nivel local 

 

 

„PROIECT INTEGRAT PRIVIND ÎNFIINȚAREA REȚELEI DE CANALIZARE ȘI 
A STAȚIEI DE EPURARE ÎN SATELE – PORDEANU, CHEGLEVICI ȘI BEBA 
VECHE, ÎNFIINȚAREA ȘI, RESPECTIV, MODERNIZAREA REȚELEI DE 
ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ÎN SATELE – PORDEANU ȘI CHEGLEVICI, 
MODERNIZAREA ȘI DOTAREA CĂMINELOR CULTURALE DIN SATELE – 
PORDEANU șI DUDEȘTII VECHI, ÎNFIINȚAREA ȘI DOTAREA CENTRULUI DE 
ASISTENȚĂ DUPĂ PROGRAMUL ȘCOLAR, DE TIP AFTER SCHOOL, ÎN 
DUDEȘTII VECHI, PRECUM ȘI  MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII 
RUTIERE DIN COMUNELE BEBA VECHE ȘI DUDEȘTII VECHI, JUDEȚUL 
TIMIȘ” C 322010953700037/19.11.2015 - C 
0720000T210953700037/19.11.2015 

4. Corelarea cu proiecte în curs 
de implementare de la nivel 
local 

 

 

Nu e cazul 

5. Corelarea cu celelalte 
proiecte pentru care se 
aplică la finanțare 

 

 

Nu e cazul 

6. Efectul pozitiv previzionat 
prin realizarea obiectivului 
de investiții 

 

 

Prin realizarea acestui traseu se asigură conexiunea următoarelor 
puncte de interes local: Biserica Romano-Catolică Cherestur, Căminul 
Cultural Cherestur, Școala cu clasele I-VII Cherestur, Grădinița cu 
program normal Cherestur și Cimitirul Ortodox Cherestur precum si 
legătura intre satul Cherestur si satul Pordeanu.  
De asemenea, prin crearea unor infrastructuri dedicate, se va asigura 
o creștere a siguranței în trafic, fiind separate fluxurile ciclabile de 
cele pietonale sau auto. 
Investiția va crea posibilități pentru noi moduri de transport la nivel 
local, încurajând astfel utilizarea mijloacelor de transport 
alternative, nepoluante și benefice sănătății utilizatorilor, contribuind 
la limitarea congestiilor în trafic, a poluării și la creșterea siguranței 
în trafic. 



Mersul cu bicicleta înseamnă deplasări cu emisii zero și înlocuirea 
vehiculelor cu combustibili fosili. 
Mersul pe bicicletă are beneficii asupra stării de sănătate a 
bicicliștilor. 
Totodată, prin realizarea investiției se va îmbunătăți infrastructura 
verde, contribuind astfel la adaptarea localităților la noile cerințe 
sociale și economice. 
Beneficiile economice ale ciclismului sunt deosebit de relevante, 
având în vedere diferitele costuri ascunse și necuantificabile asociate 
diferitelor moduri de transport. 
Cel mai frecvent, jumătate din călătoriile făcute cu mașina sunt mai 
scurte de cinci kilometri și un sfert dintre ele sunt de trei kilometri 
sau chiar mai scurte. Deoarece motoarele auto sunt cele mai eficiente 
odată ce s-au încălzit, consumul de combustibil și, prin urmare, 
emisiile de CO2 sunt foarte ridicate în primii kilometri. În general, 
călătoriile de până la cinci kilometri pot fi ușor parcurse cu bicicleta. 
Mersul cu bicicleta înseamnă deplasări cu emisii zero și înlocuirea 
vehiculelor cu combustibili fosili. Mersul cu bicicleta sporește 
atractivitatea zonelor, creează o nouă structură a mobilității locale și 
reduce traficul si poluarea. 

7. Modul de îndeplinire a 
condițiilor aferente 
investițiilor 

 

 

Prin prezentul proiect se propune realizarea infrastructurii pentru 
biciclete pe un traseu cu lungimea totală de 4,94 km care se va 
realiza in intravilanul și extravilanul localității Cherestur, situat pe 
teritoriul administrativ al comunei Beba Veche. Traseul propus este 
prevăzut adiacent sectorului de drum județean din intravilanul 
localității Cherestur (3,40 KM cate 1,7 km pe fiecare parte a DJ682), 
respectiv adiacent drumului comunal 3 (1,54 KM PISTA IN DUBLU SENS 
pe o singura parte a DC 3, in extravilanul localităților Pordeanu si 
Cherestur) ce face legătura între localitățile Cherestur și Pordeanu.  
 
Infrastructura va fi realizată conform prevederilor Ghidului privind 
infrastructura pentru biciclete care prevede cerințele generale de 
calitate a infrastructurii pentru biciclete şi trotinete electrice – 
trasee, parcaje – în vederea asigurării viabilității acesteia.  

Investiția propusa se aliniază cu Planul Urbanistic General al Comunei 
Beba Veche, precum și cu Strategia de Dezvoltare Locala pentru anii 
2021-2027. (Capitolul 5 IDENTIFICAREA MĂSURILOR ȘI OBIECTIVELOR 
DIN STRATEGIA DE DEZVOLTARE - Domeniul: 5.1. INTEGRARE 
EUROPEANĂ - Obiectivul specific: Drumuri și transport (pag. 79) din 
strategia de Dezvoltare Locala pentru anii 2021-2027) 
 
Fiind in mediul rural, si neexistând un trafic intens, în intravilanul 
localității Cherestur, lățimea culoarului pentru biciclete este de 
minim 1,00 metru pe fiecare sens de circulație, exclusiv marcajul de 
delimitare, culoarele (sensurile de circulație) fiind amplasate pe 
fiecare parte a străzilor precum și o zonă  de acostament de 0,50 m 
lățime. Pe sectorul de pistă amplasat în extravilan (între localitățile 
Cherestur și Pordeanu), pista va avea o lățime de 2,00 m, fiind cu 
dublu sens, precum și o zonă  de acostament de 0,50 m lățime pe 
fiecare parte.  
Delimitarea culoarelor pentru biciclete se face cu marcaj de culoare 
albă, linie simplă discontinuă. Traiectoria bicicletelor este proiectată 
astfel încât să fie vizibilă si se va ține cont de suprafața părții 
carosabile ce va fi atribuită circulației bicicletelor (canalizări, șanțuri 
pentru scurgerea apei etc). Se va asigura un spațiu de siguranță de 0,5 
m liber de orice obstacol. În cazul în care culoarul pentru biciclete 
trece pe lângă parcaje auto paralele cu trotuarul, spațiul de siguranță 
între parcaje și bandă va fi de minimum 1 metru 
 



Suprafața pistei pentru biciclete va fi dintr-un material dintr-un 
material rigid, stabil, cu un finisaj antiderapant, pe toată lungimea 
traseului. Se va asigura amenajarea unui sistem de scurgere și 
evacuare a apei pluviale astfel încât să nu existe pericol de băltire pe 
suprafața pistei. Pista pentru biciclete va fi proiectată pentru 
deplasarea cu o viteză de 30 km/h.  
 
Se va asigura o legătură facilă și în siguranță cu partea carosabilă 
destinată traficului general, la capete. Soluția tehnică adoptată 
pentru realizarea structurii rutiere se va încadra și va respecta 
criteriul DNSH, să nu aducă impact semnificativ asupra mediului, 
inclusiv utilizarea de materiale obținute prin procedee care nu 
afectează mediul.   
 
Se va pune accent pe realizarea unor structuri reziliente care să 
necesite întreținere redusă și care prin tehnologia de producție aduc 
un impact minimal asupra mediului. 
 
Pista de biciclete propusa spre finanțare are o continuitate de 4,94 
km pe întreaga lungime a traseului propus și se va realiza in 
intravilanul și extravilanul localității Cherestur. Traseul propus este 
prevăzut adiacent sectorului de drum județean din intravilanul 
localității Cherestur (3,40 KM cate 1,7 km pe fiecare parte a DJ682), 
respectiv adiacent drumului comunal 3 (1,54 KM PISTA IN DUBLU SENS 
pe o singura parte a DC 3, in extravilanul localităților Pordeanu si 
Cherestur) ce face legătura între localitățile Cherestur și Pordeanu. 
Pista va avea originea în extremitatea sud-vestică a localității 
Cherestur, respectiv destinația este în partea sudică a localității 
Pordeanu, prin realizarea acestui traseu asigurându-se conexiunea 
între Biserica Romano-Catolică Cherestur, Căminul Cultural Cherestur, 
Școala cu clasele I-VII Cherestur, Grădinița cu program normal 
Cherestur și Cimitirul Ortodox Cherestur precum si legătura intre satul 
Cherestur si satul Pordeanu; 
 
Pe pista de ciclism profilul transversal care se aplica va avea 
următoarele elemente geometrice: 

➢ Adiacent drumului comunal DC 3, in extravilan, între 
localitățile Cherestur și Pordeanu (1,54 km): 

✓ Platforma pista:  minim 3,00 m; 
✓ Partea carosabila:  minim 2,00 m; 
✓ Acostament:            2 x minim 0,50 m; 

➢ Adiacent drumului județean din intravilanul localității 
Cherestur, pe fiecare sens, de o parte si de alta a DJ 
682(3,40 KM cate 1,7 km pe fiecare parte a DJ682): 

✓ Platforma pista:  minim 1,50 m; 
✓ Partea carosabila:  minim 1,00 m; 
✓ Acostament:                       minim 0,50 m; 
 

8. Descrierea procesului de 
implementare 

 

 

Proiectul se va desfășura conform etapelor prevăzute de Ghidul 
Solicitantului cu sprijinul unei societăți de consultanta contractata 
pentru realizarea managementului de proiect, cu experiența in 
implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene, pentru a 
asigura expertiza necesara implementării proiectului si evaluarea si 
prevenirea riscurilor de neimplementare. De asemenea vor fi 
contractate serviciile complementare de supraveghere prin diriginți 
de șantier, asistenta tehnica din partea proiectantului si expertiza in 
organizarea achizițiilor. 

Etapele sunt următoarele: 



Semnare contract de finanțare; 

Emitere certificat de urbanism 

Elaborare Studiu de Fezabilitate (aprobare indicatori prin HCL) 

Elaborare Pth, PAC, POE si obținere avize si autorizații necesare 
emiterii autorizației de construire  (aprobare indicatori prin HCL) 

Emitere autorizație de construire 

Semnare contract execuție lucrări si execuția lucrărilor de construcții 

Finalizare lucrări (proces verbal la terminarea lucrărilor, cartea 
construcției). 

Elaborare si depunere raport de activitate, prin care se va demonstra 
îndeplinirea țintelor, până la finalizarea proiectului. 

9. Alte informații 

 

 

Nu e cazul 

 

Anexa: 

Extras din strategia de dezvoltare locala 

 



 



 
NUME SI PRENUME  BOHANCANU IOAN 

DATA   ……………………………………… 

SEMNĂTURA  ……………………………………… 
 

 



Anexa 2 la HCL ______/________  

”Realizare piste de biciclete in comuna Beba Veche – sat Cherestur si conexiune sat 
Pordeanu, județul Timiș” 

 
Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 – Fondul Local 
PROIECT: ”Realizare piste de biciclete in comuna Beba Veche – sat Cherestur si conexiune sat 
Pordeanu, județul Timiș”. 
 
 

1. Descrierea pe scurt a situației actuale (date statistice, elemente specifice, etc.) 

 
Amplasamentul investigat este poziționat în comuna BEBA VECHE din județul Timiș.  

Situată în nord - vestul județului Timiș, în centrul triunghiului format de granița României cu Ungaria 
(pe direcția est - vest) şi Serbia (pe direcția nord est - sud est) pe de o parte şi linia ce unește 
localitățile Nădlac şi Jimbolia pe de alta parte (direcția nord - sud), localitatea Beba Veche se află 
la o distanță de 97,6 km de municipiul Timișoara şi 33,0 km de orașul Sânnicolau Mare (pe DJ 682). În 
prezent Comuna BEBA VECHE, cu localitatea BEBA VECHE, centru de comună si localitățile Chereştur 
şi Pordeanu, localități aparținătoare are o populație de 1539 locuitori, din care sex masculin 784 
persoane şi 755 sex feminin, densitatea fiind de 16.36 loc/km2.  Suprafața teritoriului administrativ 
al comunei este de 94,05km2. 

Reţeaua de drumuri județene şi comunale: 

Comuna BEBA VECHE are în componenta trei localități, BEBA VECHE având rolul de reședință de 
comună, CHEREŞTUR ŞI PORDEANU, sate componente. Legătura cu comunele si localitățile învecinate 
este asigurată rutier. Rețeaua rutieră este următoarea:  

a) Natura drumurilor şi lungimea acestora: 

      - DJ 682 = 11,74 km;  

      - DC 1 = 9,5 km; DC 3 = 3,0 km 

b) Natura drumurilor şi distanță în km între centrul unităţii administrativ-teritoriale şi localitățile 
aparținătoare: 

       - DJ 682 BEBA VECHE – CHERESTUR = 7 km; 

       - DJ 682, DC 3 BEBA VECHE - PORDEANU = 11km 

Pista de biciclete propusa spre finanțare are o continuitate de 4,94 km pe întreaga lungime a 
traseului propus și se va realiza in intravilanul și extravilanul localității Cherestur. Traseul propus este 
prevăzut adiacent sectorului de drum județean din intravilanul localității Cherestur (3,40 KM cate 1,7 
km pe fiecare parte a DJ682), respectiv adiacent drumului comunal 3 (1,54 KM PISTA IN DUBLU SENS 
pe o singura parte a DC 3, in extravilanul localităților Pordeanu si Cherestur) ce face legătura între 
localitățile Cherestur și Pordeanu. Pista va avea originea în extremitatea sud-vestică a localității 
Cherestur, respectiv destinația este în partea sudică a localității Pordeanu, prin realizarea acestui 
traseu asigurându-se conexiunea între Biserica Romano-Catolică Cherestur, Căminul Cultural 
Cherestur, Școala cu clasele I-VII Cherestur, Grădinița cu program normal Cherestur și Cimitirul 
Ortodox Cherestur precum si legătura intre satul Cherestur si satul Pordeanu; 
 

2. Descrierea investiției 

 
Investiția propusa se dorește a fi finanțata prin PNRR C10 linia de investiții: 
I1.4. Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – piste pentru biciclete (și alte vehicule 
electrice ușoare) la nivel local/metropolitan;  
 
Prin prezentul proiect se propune realizarea infrastructurii pentru biciclete pe un traseu cu 
lungimea totală de 4,94 km care se va realiza in intravilanul și extravilanul localității Cherestur, 
situat pe teritoriul administrativ al comunei Beba Veche. Traseul propus este prevăzut adiacent 
sectorului de drum județean din intravilanul localității Cherestur (3,40 KM cate 1,7 km pe fiecare 



parte a DJ682), respectiv adiacent drumului comunal 3 (1,54 KM PISTA IN DUBLU SENS pe o singura 
parte a DC 3, in extravilanul localităților Pordeanu si Cherestur) ce face legătura între localitățile 
Cherestur și Pordeanu.  
 
Infrastructura va fi realizată conform prevederilor Ghidului privind infrastructura pentru biciclete 
care prevede cerințele generale de calitate a infrastructurii pentru biciclete şi trotinete electrice – 
trasee, parcaje – în vederea asigurării viabilității acesteia.  
 

Investiția propusa se aliniază cu Planul Urbanistic General al Comunei Beba Veche, precum și cu 
Strategia de Dezvoltare Locala pentru anii 2021-2027. (Capitolul 5 IDENTIFICAREA MĂSURILOR ȘI 
OBIECTIVELOR DIN STRATEGIA DE DEZVOLTARE - Domeniul: 5.1. INTEGRARE EUROPEANĂ - Obiectivul 
specific: Drumuri și transport (pag. 79) din strategia de Dezvoltare Locala pentru anii 2021-2027) 
 
Fiind in mediul rural, si neexistând un trafic intens, în intravilanul localității Cherestur, lățimea 
culoarului pentru biciclete este de minim 1,00 metru pe fiecare sens de circulație, exclusiv marcajul 
de delimitare, culoarele (sensurile de circulație) fiind amplasate pe fiecare parte a străzilor precum 
și o zonă  de acostament de 0,50 m lățime. Pe sectorul de pistă amplasat în extravilan (între 
localitățile Cherestur și Pordeanu), pista va avea o lățime de 2,00 m, fiind cu dublu sens, precum și 
o zonă  de acostament de 0,50 m lățime pe fiecare parte.  
Delimitarea culoarelor pentru biciclete se face cu marcaj de culoare albă, linie simplă discontinuă. 
Traiectoria bicicletelor este proiectată astfel încât să fie vizibilă si se va ține cont de suprafața părții 
carosabile ce va fi atribuită circulației bicicletelor (canalizări, șanțuri pentru scurgerea apei etc). Se 
va asigura un spațiu de siguranță de 0,5 m liber de orice obstacol. În cazul în care culoarul pentru 
biciclete trece pe lângă parcaje auto paralele cu trotuarul, spațiul de siguranță între parcaje și bandă 
va fi de minimum 1 metru 
 
Suprafața pistei pentru biciclete va fi dintr-un material dintr-un material rigid, stabil, cu un finisaj 
antiderapant, pe toată lungimea traseului. Se va asigura amenajarea unui sistem de scurgere și 
evacuare a apei pluviale astfel încât să nu existe pericol de băltire pe suprafața pistei. Pista pentru 
biciclete va fi proiectată pentru deplasarea cu o viteză de 30 km/h.  
 
Se va asigura o legătură facilă și în siguranță cu partea carosabilă destinată traficului general, la 
capete. Soluția tehnică adoptată pentru realizarea structurii rutiere se va încadra și va respecta 
criteriul DNSH, să nu aducă impact semnificativ asupra mediului, inclusiv utilizarea de materiale 
obținute prin procedee care nu afectează mediul.   
 
Se va pune accent pe realizarea unor structuri reziliente care să necesite întreținere redusă și care 
prin tehnologia de producție aduc un impact minimal asupra mediului. 
 
Pista de biciclete propusa spre finanțare are o continuitate de 4,94 km pe întreaga lungime a 
traseului propus și se va realiza in intravilanul și extravilanul localității Cherestur. Traseul propus este 
prevăzut adiacent sectorului de drum județean din intravilanul localității Cherestur (3,40 KM cate 1,7 
km pe fiecare parte a DJ682), respectiv adiacent drumului comunal 3 (1,54 KM PISTA IN DUBLU SENS 
pe o singura parte a DC 3, in extravilanul localităților Pordeanu si Cherestur) ce face legătura între 
localitățile Cherestur și Pordeanu. Pista va avea originea în extremitatea sud-vestică a localității 
Cherestur, respectiv destinația este în partea sudică a localității Pordeanu, prin realizarea acestui 
traseu asigurându-se conexiunea între Biserica Romano-Catolică Cherestur, Căminul Cultural 
Cherestur, Școala cu clasele I-VII Cherestur, Grădinița cu program normal Cherestur și Cimitirul 
Ortodox Cherestur precum si legătura intre satul Cherestur si satul Pordeanu; 
 
Pe pista de ciclism profilul transversal care se aplica va avea următoarele elemente geometrice: 

➢ Adiacent drumului comunal DC 3, in extravilan, între localitățile Cherestur și Pordeanu 
(1,54 km): 

✓ Platforma pista:  minim 3,00 m; 
✓ Partea carosabila:  minim 2,00 m; 
✓ Acostament:            2 x minim 0,50 m; 

➢ Adiacent drumului județean din intravilanul localității Cherestur, pe fiecare sens, de o 
parte si de alta a DJ 682(3,40 KM cate 1,7 km pe fiecare parte a DJ682): 

✓ Platforma pista:  minim 1,50 m; 



✓ Partea carosabila:  minim 1,00 m; 
✓ Acostament:                       minim 0,50 m; 
 
Prin realizarea acestui traseu se asigură conexiunea următoarelor puncte de interes local: Biserica 
Romano-Catolică Cherestur, Căminul Cultural Cherestur, Școala cu clasele I-VII Cherestur, Grădinița 
cu program normal Cherestur și Cimitirul Ortodox Cherestur precum si legătura intre satul Cherestur 
si satul Pordeanu.  
De asemenea, prin crearea unor infrastructuri dedicate, se va asigura o creștere a siguranței în trafic, 
fiind separate fluxurile ciclabile de cele pietonale sau auto. 
Investiția va crea posibilități pentru noi moduri de transport la nivel local, încurajând astfel utilizarea 
mijloacelor de transport alternative, nepoluante și benefice sănătății utilizatorilor, contribuind la 
limitarea congestiilor în trafic, a poluării și la creșterea siguranței în trafic. 
Mersul cu bicicleta înseamnă deplasări cu emisii zero și înlocuirea vehiculelor cu combustibili fosili. 
Mersul pe bicicletă are beneficii asupra stării de sănătate a bicicliștilor. 
Totodată, prin realizarea investiției se va îmbunătăți infrastructura verde, contribuind astfel la 
adaptarea localităților la noile cerințe sociale și economice. 
Beneficiile economice ale ciclismului sunt deosebit de relevante, având în vedere diferitele costuri 
ascunse și necuantificabile asociate diferitelor moduri de transport. 
Cel mai frecvent, jumătate din călătoriile făcute cu mașina sunt mai scurte de cinci kilometri și un 
sfert dintre ele sunt de trei kilometri sau chiar mai scurte. Deoarece motoarele auto sunt cele mai 
eficiente odată ce s-au încălzit, consumul de combustibil și, prin urmare, emisiile de CO2 sunt foarte 
ridicate în primii kilometri. În general, călătoriile de până la cinci kilometri pot fi ușor parcurse cu 
bicicleta. 
Mersul cu bicicleta înseamnă deplasări cu emisii zero și înlocuirea vehiculelor cu combustibili fosili. 
Mersul cu bicicleta sporește atractivitatea zonelor, creează o nouă structură a mobilității locale și 
reduce traficul si poluarea. 
 
 
SEMNĂTURA  ________________ 

 



ROMÂNIA 
JUDETUL TIMIS 
COMUNA BEBA VECHE 

 PROCES VERBAL 
          Incheiat astazi 30.05.2022 ora 11,00 la sedinta extraordinara a Consiliului local 
al comunei Beba Veche, judetul Timis, organizata in sala de sedinte a Primariei. 
         Convocarea a fost facuta in scris in urma dispozitiei primarului Ioan Bohancanu  
nr.19/2022 iar Ordinea de zi si intreaga documentatie de sedinta a fost disponibila in  
format letric la secretariatul Primariei,  in format electronic pe internet la adresa  
https://primariabebaveche.ro, si  pe emailul consilierilor care au avut posibilitatea  
conform art. 133 alin. 5 din Codul Administrativ de a formula si depune in scris  
amendamente asupra proiectelor de hotarari pana in preziua sedintei. 
         Participa dl. primar Ioan Bohancanu: 
         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;  
Absenteaza: . 
Dosarul sedintei precedente, impreuna cu procesul verbal de sedinta este disponibil  
pentru consultare online si la avizierul primariei. Se constată că nu sunt obiecțiuni asupra 
 continutului proiectului de proces verbal publicat online si comunicat electronic. 
Se arată că mandatul de președinte de ședință al domnului Horvath Stefan a expirat si 
sunt necesare propuneri pentru alegerea unui nou presedinte de sedinta pentru 3 luni. 
dl. consilier Dancau Dan propune pe dl. Ciobanu Liviu. 
Nu mai sunt alte propuneri. 
         Presedintele de sedinta consilier CIOBANU LIVIU preia conducerea sedintei si  
prezinta  
 
proiectul  O R D I N I I   D E    Z I: 

1 Adoptarea proiectului de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta initiat de  
 Primar, Ioan Bohancanu 
2 Adoptarea proiectului de hotarare privind inscrierea in Cartea funciara in proprietatea 
  comunei Beba Veche domeniul privat a terenului cu nr top 759 1 initiat de Primar,  
 Ioan Bohancanu 
3 Adoptarea proiectului de hotarare privind actualizarea Strategiei de dezvoltare locala  
 a comunei BEBA VECHE pentru perioada 2021 2027 initiat de Primar, Ioan  
 Bohancanu 
4 Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea proiectului Realizare piste de  
 biciclete in comuna Beba Veche – sat Cherestur si conexiune sat Pordeanu judetul  
 Timis initiat de Primar, Ioan Bohancanu 
          Presedintele de sedinta, CIOBANU LIVIU supune la vot ordinea de zi si dupa  
efectuarea numararii voturilor se aproba in unanimitate de voturi (11). 
           Se trece la analizarea punctului nr. 1 al ordinii de zi, respectiv: Adoptarea  
proiectului de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta initiat de Primar, Ioan  
Bohancanu. 



Se prezinta Raportul/Expunere de motive si Referatul de specialitate care sunt anexate  
la dosarul de sedinta. 
Se constata ca nu au fost depuse amendamente  in termenul legal. 
Se supune la vot adoptarea proiectului de hotarare, prin vot deschis. 
          Dupa numararea voturilor a fost centralizata urmatoarea situatie: 
10 voturi Pentru  de la  11 consilieri prezenți. 
1 voturi impotriva/abtineri. CIOBANU LIVIU Abtinere 
           Se trece la analizarea punctului nr. 2 al ordinii de zi, respectiv: Adoptarea  
proiectului de hotarare privind inscrierea in Cartea funciara in proprietatea comunei Beba 
 Veche domeniul privat a terenului cu nr top 759 1 initiat de Primar, Ioan Bohancanu. 
Se prezinta Raportul/Expunere de motive si Referatul de specialitate care sunt anexate  
la dosarul de sedinta. 
 Se arată datorită faptului că poate avea ulterior un interes dl. consilier Dancau Dan nu 
participă la dezbateri și nu votează. 
Se constata ca nu au fost depuse amendamente  in termenul legal. 
In continuare se solicita discutii privind proiectul de hotarare. 
Se supune la vot adoptarea proiectului de hotarare, prin vot deschis. 
          Dupa numararea voturilor a fost centralizata urmatoarea situatie: 
10 voturi Pentru  de la  11 consilieri prezenți. 
1 voturi impotriva/abtineri. DANCĂU DAN- DUMITRU Nu voteaza 
           Se trece la analizarea punctului nr. 3 al ordinii de zi, respectiv: Adoptarea  
proiectului de hotarare privind actualizarea Strategiei de dezvoltare locala a comunei  
BEBA VECHE pentru perioada 2021 2027 initiat de Primar, Ioan Bohancanu. 
Se prezinta Raportul/Expunere de motive si Referatul de specialitate care sunt anexate  
la dosarul de sedinta. 
Se constata ca nu au fost depuse amendamente  in termenul legal. 
In continuare se solicita discutii privind proiectul de hotarare. 
Se supune la vot adoptarea proiectului de hotarare, prin vot deschis. 
          Dupa numararea voturilor a fost centralizata urmatoarea situatie: 
11 voturi Pentru  de la  11 consilieri prezenți. 

           Se trece la analizarea punctului nr. 4 al ordinii de zi, respectiv: Adoptarea  
proiectului de hotarare privind aprobarea proiectului Realizare piste de biciclete in  
comuna Beba Veche – sat Cherestur si conexiune sat Pordeanu judetul Timis initiat de  
Primar, Ioan Bohancanu. 
Se prezinta Raportul/Expunere de motive si Referatul de specialitate care sunt anexate  
la dosarul de sedinta. 
Se constata ca nu au fost depuse amendamente  in termenul legal. 
In continuare se solicita discutii privind proiectul de hotarare. 
dl. primar Ioan Bohancanu arată necesitatea și motivușl propunerii proiectului de 
hotărâre și raționamentul de amplasare a pistelor in satul Cherestur precum și 
necesitatea asigurării unei continuități spre altă localitate (Pordeanu) pentru a nu 
se depuncta proiectul conform Ghidului. 
Dl consilier Dancau Dan solicită un trotuar pe o stradă laterală. 
dl. primar Ioan Bohancanu arată că se va realiza prin fonduri proprii cu societatile 
Consiliului local. 
Se supune la vot adoptarea proiectului de hotarare, prin vot deschis. 
          Dupa numararea voturilor a fost centralizata urmatoarea situatie: 
10 voturi Pentru  de la  11 consilieri prezenți. 
1 voturi impotriva/abtineri. ARDELEAN GHEORGHE Impotriva 
 
Fiind dezbatute toate punctele de pe ordinea de zi, președinte de ședință CIOBANU  
LIVIU multumeste consilierilor prezenti si invitatilor, dupa care declara inchise lucrarile  



sedintei. 
 
Consilieri prezenti: 
 ARDELEAN GHEORGHE 
 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 

 Președinte de ședință 
 CIOBANU LIVIU 

 Sorin Giuroescu 
 Secretar General al comunei Beba Veche 



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

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


