
Judetul Timis
Comuna Beba Veche
PRIMAR

DOSARUL SEDINTEI DIN DATA DE

7  m a r t i e  2 0 2 2

C O N T I N E:

Dispozitia de convocare;
Convocator;
Proces verbal de sedinta;

Documentatie privind Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea 
inventarului mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar precum si aprobarea 
scoaterii din functiune si casarea mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar 
ce apartin Comunei Beba Veche initiat de Prim, Referat de specialitate si 
proiect de hotarare 

1

Documentatie privind Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea 
achizitionarii unui autocar necesar transportului elevilor initiat de Primar, Ioan 
Bohancanu, Referat de specialitate si proiect de hotarare 

2

Documentatie privind Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea 
darii in administrare a unor bunuri imobile proprietate publica din comuna 
Beba Veche catre Scoala Gimnaziala Beba Veche initiat de Primar, Ioan 
Bohancanu, Referat de specialitate si proiect de hotarare 

3



D I S P O Z I T I A

privind convocarea Consiliului local al comunei Beba Veche în şedinţă 

ordinară pentru data de 7.03.2022

          Ioan Bohancanu, primarul comunei Beba Veche, judetul Timis;

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

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

57/2019 privind Codul administrativ;

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

Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

                                                   D I S P U N:

Judetul Timis
Comuna Beba Veche

PRIMAR

Beba Veche la data de 1.03.2022

Nr.  9

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

data de 7.03.2022, ora 15,00 în sala mare a Căminului Cultural 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. 9/2022

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

01.03.2022

08.03.2022

01.03.2022

01.03.2022

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 7.03.2022

ANEXA LA DISPOZITIA NR. 9/2022

PROIECTUL ORDINII DE ZI

1 Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea inventarului mijloacelor 
fixe si a obiectelor de inventar precum si aprobarea scoaterii din functiune si 
casarea mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar ce apartin Comunei Beba 
Veche initiat de Prim repartizat la  Comisia pentru administrația publică locală, 
servicii publice, relații cu publicul, gospodărirea localității, probleme ale minorităților, 
apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertăților cetățenilor, relații 
internaționale, președinte HORVATH STEFAN

2 Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea achizitionarii unui 
autocar necesar transportului elevilor initiat de Primar, Ioan Bohancanu
repartizat la  Comisia de activități și prognoze financiare, economie, buget, impozite 
și taxe, juridică și de disciplină, administrarea domeniului public și privat, realizarea 
lucrărilor publice, președinte TERLAI PAVEL- DANIEL

3 Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea darii in administrare a 
unor bunuri imobile proprietate publica din comuna Beba Veche catre Scoala 
Gimnaziala Beba Veche 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.9/2022 sunteți invitați să 
participați la sedința ordinară a Consiliului local al comunei Beba Veche, județul 
Timis pentru data de 7.03.2022, ora 15,00  organizată în sala mare a Căminului 
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 aprobarea inventarului mijloacelor fixe si 
a obiectelor de inventar precum si aprobarea scoaterii din functiune si casarea 
mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar ce apartin Comunei Beba Veche initiat de 
Prim repartizat la  Comisia pentru administrația publică locală, servicii publice, relații 
cu publicul, gospodărirea localității, probleme ale minorităților, apărarea ordinii 
publice, respectarea drepturilor si libertăților cetățenilor, relații internaționale, 
președinte HORVATH STEFAN

2 Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea achizitionarii unui autocar 
necesar transportului elevilor 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



Judetul Timis
UAT Comuna Beba Veche
Nr.   /1.03.2022

APROB PRIMAR,
Ioan Bohancanu

E X P U N E R E   DE    M O T I V E
R E F E R A T   DE    A P R O B A R E
privind necesitatea si oportunitatea adoptarii proiectului de hotarare privind aprobarea 
inventarului mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar precum si aprobarea scoaterii din 
functiune si casarea mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar ce apartin Comunei Beba Veche

Considerente legale:
Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile din:Legea nr. 15/1994, republicată, privind 
amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, cu modificările şi 
completările ulterioare, Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994; HG nr. 841/1995 
cu modificările și completările ulterioare privind procedurile de transmitere fără plată şi de 
valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
Ordonanta Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, 
casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al 
unităţilor administrativ-teritoriale, cu modificările şi completările ulterioare; HG 2139/2004, 
modificată, pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a 
mijloacelor fixe; Legea nr. 82/1991, Legea contabilității, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; Ordinul nr. 2.861/2009, pentru aprobarea Normelor privind organizarea și 
efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii; HG nr. 
1031/1999, abrogată parțial, pentru aprobarea Normelor metodologice privind înregistrarea în 
contabilitate a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităților administrativ-
teritoriale;  Ordinul MFP nr.1917/2005, modificat, - pentru aprobarea Normelor metodologice 
privind organizarea şi conducerea contabilității instituțiilor publice, planul de conturi pentru 
instituții publice şi a instrucțiunilor de aplicare a acestuia;  Art. 120 alin. (1)  și art. 121 alin. (1) și 
alin. (2)  din Constituția României, republicată;  Art. 3 și 4 paragrafele 1-4, art. 10 pct. 3 din Carta 
europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin 
Legea nr. 199/1997; Art. 7 alin (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea 287/2009, 
republicat cu modificările și completările ulterioare; Art. 1 alin. (2), art. 3, art. 95. alin.(1) și (2), 
art. 96, art. 98, art. 129 alin (1), alin (2) lit a,  art 133 alin(1), art. 134 alin. (1) litera a), alin. (3) 
litera a), alin. 135-138, art. 197 alin(1), (2), (3),(4) și (5), art. 198 alin.(1), art. 199 alin (1) si(2), 
din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere Raportul comisiei speciale de inventariere nr…./05.01.2022 și procesul verbal 
întocmit de comisia specială de inventariere  nr. …/07.12.2021,

Situatia in fapt:

         Pentru aceste motive PROPUN

Se aproba inventarul mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar precum și aprobarea scoaterii 
din funcțiune și casarea  mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar ce aparțin Comunei Beba 
Veche, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Prezenta hotarare se comunică:
- Institutiei Prefectului- judetul Timis,
- Primarului comunei Beba Veche;
- Afisare la sediul institutiei;
- Publicare online la adresa www.primariabebaveche.ro - Monitorul Oficial Local

          Ioan Bohancanu
          Primar



          Intocmit
          Secretar general



Judetul Timis UAT Comuna Beba Veche
Nr.   /1.03.2022

                    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 inventarului mijloacelor fixe si a 
obiectelor de inventar precum si aprobarea scoaterii din functiune si casarea mijloacelor 
fixe si a obiectelor de inventar ce apartin Comunei Beba Veche

         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 din:Legea nr. 15/1994, republicată, 
privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, cu 
modificările şi completările ulterioare, Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 
15/1994; HG nr. 841/1995 cu modificările și completările ulterioare privind procedurile de 
transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, cu 
modificările şi completările ulterioare; Ordonanta Guvernului nr. 112/2000 pentru 
reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor 
corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-
teritoriale, cu modificările şi completările ulterioare; HG 2139/2004, modificată, pentru 
aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a 
mijloacelor fixe; Legea nr. 82/1991, Legea contabilității, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; Ordinul nr. 2.861/2009, pentru aprobarea Normelor privind 
organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și 
capitalurilor proprii; HG nr. 1031/1999, abrogată parțial, pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care alcătuiesc domeniul 
public al statului şi al unităților administrativ-teritoriale;  Ordinul MFP nr.1917/2005, 
modificat, - pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea 
contabilității instituțiilor publice, planul de conturi pentru instituții publice şi a instrucțiunilor 
de aplicare a acestuia;  Art. 120 alin. (1)  și art. 121 alin. (1) și alin. (2)  din Constituția 
României, republicată;  Art. 3 și 4 paragrafele 1-4, art. 10 pct. 3 din Carta europeană a 
autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 
199/1997; Art. 7 alin (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea 287/2009, 
republicat cu modificările și completările ulterioare; Art. 1 alin. (2), art. 3, art. 95. alin.(1) și 
(2), art. 96, art. 98, art. 129 alin (1), alin (2) lit a,  art 133 alin(1), art. 134 alin. (1) litera a), 
alin. (3) litera a), alin. 135-138, art. 197 alin(1), (2), (3),(4) și (5), art. 198 alin.(1), art. 199 
alin (1) si(2), din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare;
Având în vedere Raportul comisiei speciale de inventariere nr…./05.01.2022 și procesul 
verbal întocmit de comisia specială de inventariere  nr. …/07.12.2021,



          
          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 inventarului mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar precum si 
aprobarea scoaterii din functiune si casarea mijloacelor fixe si a obiectelor de 
inventar ce apartin Comunei 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.    /1.03.2022
-Raportul de specialitate întocmit de Compartiment  CONTABILITATE, VENITURI SI 
URMARIRE, INCASARE TAXE SI IMPOZITE nr.    /1.03.2022
	
Constatand ca:

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

AVIZ FAVORABIL

Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile din:
Legea nr. 15/1994, republicată, privind amortizarea capitalului imobilizat în 
active corporale şi necorporale, cu modificările şi completările ulterioare, 
Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994;
HG nr. 841/1995 cu modificările și completările ulterioare privind procedurile 
de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor 
publice, cu modificările şi completările ulterioare;
Ordonanta Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de 
scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care 
alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, cu 
modificările şi completările ulterioare;
HG 2139/2004, modificată, pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi 
duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe;
Legea nr. 82/1991, Legea contabilității, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare;
Ordinul nr. 2.861/2009, pentru aprobarea Normelor privind organizarea și 
efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor 
proprii;
HG nr. 1031/1999, abrogată parțial, pentru aprobarea Normelor metodologice 
privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care alcătuiesc domeniul public 
al statului şi al unităților administrativ-teritoriale; 
Ordinul MFP nr.1917/2005, modificat, - pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind organizarea şi conducerea contabilității instituțiilor 
publice, planul de conturi pentru instituții publice şi a instrucțiunilor de aplicare 
a acestuia;
 Art. 120 alin. (1)  și art. 121 alin. (1) și alin. (2)  din Constituția României, 
republicată;
 Art. 3 și 4 paragrafele 1-4, art. 10 pct. 3 din Carta europeană a autonomiei 
locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 



Președinte, HORVATH STEFAN

Secretar,     SULI MONIKA- ESZTER

Membrii:     BERBECARU ALIN- CONSTANTIN

                    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.

199/1997;
Art. 7 alin (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea 287/2009, 
republicat cu modificările și completările ulterioare;
Art. 1 alin. (2), art. 3, art. 95. alin.(1) și (2), art. 96, art. 98, art. 129 alin (1), alin 
(2) lit a,  art 133 alin(1), art. 134 alin. (1) litera a), alin. (3) litera a), alin. 135-
138, art. 197 alin(1), (2), (3),(4) și (5), art. 198 alin.(1), art. 199 alin (1) si(2), din 
OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare;

Având în vedere Raportul comisiei speciale de inventariere nr…./05.01.2022 și 
procesul verbal întocmit de comisia specială de  inventariere  nr. 



ROMÂNIA
JUDETUL TIMIS
COMUNA BEBA VECHE
CONSILIUL LOCAL

          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.    /1.03.2022  precum si Raportul de specialitate întocmit de   
Compartiment  CONTABILITATE, VENITURI SI URMARIRE, INCASARE TAXE SI 
IMPOZITE înregistrat sub nr.    /1.03.2022
         În baza Avizului eliberat de  Comisia pentru administrația publică locală, servicii 
publice, relații cu publicul, gospodărirea localității, probleme ale minorităților, apărarea 
ordinii publice, respectarea drepturilor si libertăților cetățenilor, relații internaționale, 
președinte HORVATH STEFAN;

privind aprobarea inventarului mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar 
precum si aprobarea scoaterii din functiune si casarea mijloacelor fixe si a 

obiectelor de inventar ce apartin Comunei Beba Veche

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 16/02.03.2022

          Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile din:
Legea nr. 15/1994, republicată, privind amortizarea capitalului imobilizat în active 
corporale şi necorporale, cu modificările şi completările ulterioare, Normele metodologice 
de aplicare a Legii nr. 15/1994;
HG nr. 841/1995 cu modificările și completările ulterioare privind procedurile de 
transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, cu 
modificările şi completările ulterioare;
Ordonanta Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din 
funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al 
statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, cu modificările şi completările ulterioare;
HG 2139/2004, modificată, pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele 
normale de funcţionare a mijloacelor fixe;
Legea nr. 82/1991, Legea contabilității, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare;
Ordinul nr. 2.861/2009, pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea 
inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;
HG nr. 1031/1999, abrogată parțial, pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
înregistrarea în contabilitate a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi al 
unităților administrativ-teritoriale; 
Ordinul MFP nr.1917/2005, modificat, - pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
organizarea şi conducerea contabilității instituțiilor publice, planul de conturi pentru instituții 
publice şi a instrucțiunilor de aplicare a acestuia;
 Art. 120 alin. (1)  și art. 121 alin. (1) și alin. (2)  din Constituția României, republicată;
 Art. 3 și 4 paragrafele 1-4, art. 10 pct. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, 
adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
Art. 7 alin (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea 287/2009, republicat cu 
modificările și completările ulterioare;
Art. 1 alin. (2), art. 3, art. 95. alin.(1) și (2), art. 96, art. 98, art. 129 alin (1), alin (2) lit a,  art 
133 alin(1), art. 134 alin. (1) litera a), alin. (3) litera a), alin. 135-138, art. 197 alin(1), (2), 
(3),(4) și (5), art. 198 alin.(1), art. 199 alin (1) si(2), din OUG 57/2019 privind Codul 



          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: 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

          Având în vedere Raportul comisiei speciale de inventariere nr…./05.01.2022 și 
procesul verbal întocmit de comisia specială de  inventariere  nr. …/07.12.2021,

Articolul 1 - Se aproba inventarul mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar precum și 
aprobarea scoaterii din funcțiune și casarea  mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar 
ce aparțin Comunei Beba Veche, conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre.

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

Initiator
Ioan Bohancanu, Primar, 

                   Avizat spre legalitate,          
                   Sorin Giuroescu

                   Secretar General al comunei Beba Veche

Repartizat la: 
Comisia 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;
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 Nr 4323 din 28.12.2021 
 
COMISIA DE INVENTARIERE 

 
R A P O R T 

 privind inventarierea bunurilor apartinand domeniului public si 
privat al  Comunei Beba Veche pentru anul 2021 

  

Având în vedere prevederile : 
- art. 7 si art. 8 din Legea contabilitatii nr. 82/1991 republicata, 

cu modificările si completariele ulterioare, prin care unitatile au 
obligaţia sa efectueze inventarierea generala a elementelor de 
active si de pasiv detinute la începutul actlvitatii , cel puţin o data pe 
an pe parcursul functionarii lor; 

- Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 286/2009 (pct.2) 
pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea 
inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor 
proprii; 

- Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea si 
amortizarea activelor fixe aflate in patrimoniul institutiilor publice; 

- Legea nr. 213 / 1998 privind proprietatea publica si regimul 
juridic al acesteia,cu modificările si completările ulterioare; 

-Hotararea Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea 
normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care 
alcatuiesc domeniu public al comunelor,oraşelor,municipiilor si 
judeţelor; 

-Legea nr.219/1998 privind proprietatea publica si regimul 
juridic al acesteia,cu modificările si completările ulterioare 

- Ordinul 2861/2009 privind aprobarea Normelor pentru 
organizarea inventarierii elementelor de naturra activelor, datoriilor 
si capitalurilor proprii, unităţile patrimoniale au obligaţia de a efectua 
anual inventarierea patrimoniului. 

Comisia de inventariere a bunurilor apartinand domeniului 
public si privat al Comunei Beba Veche, numită prin Dispoziţia nr. 
64/3.12.2021 a Primarului comunei Beba Veche, având următoarea 
componenţă: 

PREŞEDINTE 
Bican Aurelian Craciun - viceprimarul comunei, 

MEMBRII: 
Farca Denisa - inspector, 
Flori Corina - referent. 

şi-a desfăşurat activitatea de inventariere a mijloacelor fixe şi a 
obiectelor de inventar in perioada de timp alocata, prin verificarea 
pe teren a fiecărui mijloc fix sau obiect de inventar şi confruntarea 
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cu datele din evidenţa contabila. Rezultatul inventarierii a fost 
cuprins în documentatia anexata şi are la bază constatările comisiei 
de inventariere. 

        Conform datelor obţinute, Patrimoniul Comunei Beba 
Veche la data de 31.12.2021 este: 

 
 active fixe corporale ............................... 11 132 897lei 

Gr.O –terenuri........................................... .....8 176 326 lei 
Gr.I – construcţii..............................................1 917 075 lei 
Gr.II - echipamente tehnologice ,aparate si instalaţi de 
măsurare,control si reglare.................................834 497 lei 
mijloace de transport.........................,................162 376 lei 
Gr.III- mobilier, aparatură birotică, echipamente protectie  

                      a valorilor umane.......................................448 258 lei 
 
  active necorporale Gr.IV......................................,0 lei 
 obiecte de inventar…………………......….............577 316 lei 
 active corporale şi necorporale în  
     curs de execuţie...............................................1 421 858 lei 
 disponibilități bănești în conturile deschise   105 507 lei 
 

 
In ceea ce priveste inventarierea creantelor si datoriilor Comunei 

Beba Veche, s-a constatat ca soldul conturilor care corespund 
creantelor si datoriilor , atat faptic cat si scriptic , este : 
 Stocuri…………………...................….........95  lei 
 Creante bugetare…………………......…….477 818  lei 
 Datorii comerciale si avansuri……………......0  lei 
 Datorii catre bugete …………………......….... 34 538  lei 

 
Rezultatul inventarierii a fost confruntat cu evidenţele 

contabile la data de 31.12.2021. 
 

Comisia de inventariere a găsit mijloace fixe şi bunurile de natura 
obiectului de inventar deteriorate, care nu mai pot fi folosite, drept 
pentru care propune casarea mijloacelor fixe şi a bunurile de natura 
obiectului de inventar conform listelor anexate. 

Menţionăm că bunurile de natura obiectului de inventar propuse 
au durată normală de funcţionare depăşită , că valoarea mijloacelor 
fixe a fost amortizată integral, termenul de valabilitate depăşit sau 
deteriorate integral. 

Vă rugăm a analiza propunerile şi a aproba casarea prin 
scoaterea din folosinţă a mijloacelor fixe şi a bunurile de natura 
obiectului de inventor prin predare la centrele de colectare, 
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distrugere, sau vânzare la licitaţie conform normelor în vigoare. 
 
Având în vedere cele de mai sus, propunem spre aprobare 

Raportul anual privind inventarierea bunurilor apartinand domeniului 
public si privat al  Comunei Beba Veche  pe anul 2021. 

 
Comisia de inventariere  

 
PREŞEDINTE 

Bican Aurelian Craciun - viceprimarul comunei, 
 

MEMBRII: 
Farca Denisa - inspector, 
 
Flori Corina - referent.  

 
 



Judetul Timis
UAT Comuna Beba Veche
Nr.   /1.03.2022

APROB PRIMAR,
Ioan Bohancanu

E X P U N E R E   DE    M O T I V E
R E F E R A T   DE    A P R O B A R E
privind necesitatea si oportunitatea adoptarii proiectului de hotarare privind aprobarea 
achizitionarii unui autocar necesar transportului elevilor

Considerente legale:
Având în vedere prevederile legale cuprinse în:- art. 85 alin. 1) din Legea nr. 1/2011 - legea 
educației naționale cu modificările și completările ulterioare, - art. 11 - 15 din Hotărârea 
Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 
privind achizitiile publice - Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și 
completările ulterioare,

Situatia in fapt:
Prevederi legale incipiente:Legea nr. 1/2011 - legea educației naționale cu modificările și 
completările ulterioare, art. 2 alin. 4) Statul asigura cetatenilor Romaniei drepturi egale de acces 
la toate nivelurile si formele de invatamant preuniversitar si superior, precum si la invatarea pe 
tot parcursul vietii, fara nicio forma de discriminare. art. 12 alin. 8) Elevii care in localitatea de 
domiciliu nu au posibilitatea de a invata intr-o unitate de invatamant vor fi sprijiniti prin 
decontarea cheltuielilor de transport la cea mai apropiata unitate de invatamant sau vor primi 
cazare si masa gratuite in internatele scolare, cu exceptia celor inscrisi in invatamantul 
postliceal. art. 85 alin. 1) In situatii justificate, elevilor din invatamantul obligatoriu, scolarizati intr-
o alta localitate decat aceea de domiciliu, li se asigura, dupa caz, servicii de transport, de masa 
si de internat, de catre autoritatile administratiei publice locale din localitatea de domiciliu, cu 
sprijinul operatorilor economici, al colectivitatilor locale, al societatilor de binefacere, precum si al 
altor persoane juridice sau fizice.
Astfel, un număr de 36 elevi de pe raza UAT Comuna Beba Veche nu au asigurat transportul 
zilnic la unitățile școlare în care învață, obligând părinții la eforturi financiare și logistice foarte 
mari prin transportul zilnic cu autoturismele personale (4 drumuri/zi). Menționăm că, Comuna 
Beba Veche este punctul cel mai vestic al României, cu singura cale de acces rutier pe drumul 
județean DJ682 Beba Veche – Sânnicolau Mare, fără legături feroviare. Transportul rutier de 
călători este efectuat pe ruta Beba Veche – Timișoara, cu plecare la ora 5,15 dimineața și sosire 
la ora 17,00, cu un autobuz/microbuz care nu poate transporta și elevii navetiști.
Concret, pentru cei 36 elevi din comuna Beba Veche (cu satele Beba Veche, Cherestur și 
Pordeanu) care nu se pot deplasa la instituțiile de învățământ de care aparțin în lipsa unui 
transport autorizat a fost anunțat Consiliul Județean Timiș, dar nu se întrevede o rezolvare în 
acest an școlar.
Considerăm că există posibilitatea reală de abandon școlar care poate fi prevenită prin 
asigurarea de fonduri către instituțiile de învățământ din bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului, sau o finanțare pentru achiziționarea de către Primărie a unui 
mijloc de transport, special pentru acest scop.

         Pentru aceste motive PROPUN



Se aprobă achiziționarea unui autocar second-hand, cu capacitatea de 54+2 locuri, necesar 
transportului elevilor din invatamantul obligatoriu, scolarizati intr-o alta localitate decat aceea de 
domiciliu, respectiv pentru elevii cu domiciliul în comuna Beba Veche școlarizați în unități de 
învățământ din comuna Dudeștii Vechi și orașul Sânnicolau Mare.
Se aprobă finanțarea de la bugetul local al comunei Beba Veche a achiziționarea unui autocar 
second-hand, cu capacitatea de 54+2 locuri.
Se aprobă includerea în Programul anual al achizițiilor publice pentru anul 2022 a achiziției unui 
autocar second-hand, cu capacitatea de 54+2 locuri.

          Ioan Bohancanu
          Primar

          Intocmit
          Secretar general



Judetul Timis UAT Comuna Beba Veche
Nr.   /1.03.2022

                    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 achizitionarii unui autocar necesar 
transportului elevilor

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

Având în vedere prevederile legale cuprinse în:- art. 85 alin. 1) din Legea nr. 1/2011 -
legea educației naționale cu modificările și completările ulterioare, - art. 11 - 15 din 
Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 
a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din 
Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice - Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, 
cu modificările și completările ulterioare,

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

Consilier al Primarului



                    Comisia de specialitate a Consiliului local al comunei Beba Veche, in 
urma repartizarii documentatiei privind proiectul de hotarare atasat, privind 
aprobarea achizitionarii unui autocar necesar transportului elevilor am analizat in 
sedinta acest proiect, constatand urmatoarele:
Temeiuri legale invocate si documente atasate:
-Referatul/Expunerea de motive întocmit de Secretar general  nr.    /1.03.2022
-Raportul de specialitate întocmit de Consilier al Primarului nr.    /1.03.2022
	
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

Având în vedere prevederile legale cuprinse în:
- art. 85 alin. 1) din Legea nr. 1/2011 - legea educației naționale cu modificările 
și completările ulterioare,
- art. 11 - 15 din Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 
contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind 
achizitiile publice
- Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările 
ulterioare,



ROMÂNIA
JUDETUL TIMIS
COMUNA BEBA VECHE
CONSILIUL LOCAL

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

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

          Ioan Bohancanu, în calitate de Primar, în baza articolului 25 alin. 1) din 
Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului local al comunei Beba Veche, 
aprobat prin HCL nr. 38/2020:
         Având în vedere Referatul/Expunerea de motive întocmit de Secretar general 
înregistrată sub nr.    /1.03.2022  precum si Raportul de specialitate întocmit de   
Consilier al Primarului înregistrat sub nr.    /1.03.2022
         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 achizitionarii unui autocar necesar transportului elevilor

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 17/02.03.2022

          Având în vedere prevederile legale cuprinse în:
- art. 85 alin. 1) din Legea nr. 1/2011 - legea educației naționale cu modificările și 
completările ulterioare,
- art. 11 - 15 din Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie 
publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice
- Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare,

Articolul 1 - Se aprobă achiziționarea unui autocar second-hand, cu capacitatea de 
54+2 locuri, necesar transportului elevilor din invatamantul obligatoriu, scolarizati intr-o 
alta localitate decat aceea de domiciliu, respectiv pentru elevii cu domiciliul în comuna 
Beba Veche școlarizați în unități de învățământ din comuna Dudeștii Vechi și orașul 
Sânnicolau Mare.

Articolul 2 - Se aprobă finanțarea de la bugetul local al comunei Beba Veche a 
achiziționarea unui autocar second-hand, cu capacitatea de 54+2 locuri.

Articolul 3 - Se aprobă includerea în Programul anual al achizițiilor publice pentru anul 
2022 a achiziției unui autocar second-hand, cu capacitatea de 54+2 locuri.



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 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;



Judetul Timis
UAT Comuna Beba Veche
Nr.   /3.03.2022

APROB PRIMAR,
Ioan Bohancanu

E X P U N E R E   DE    M O T I V E
R E F E R A T   DE    A P R O B A R E
privind necesitatea si oportunitatea adoptarii proiectului de hotarare privind aprobarea darii in 
administrare a unor bunuri imobile proprietate publica din comuna Beba Veche catre Scoala 
Gimnaziala Beba Veche

Considerente legale:
Având în vedere prevederile:- Ar 112 alin.(1) şi alin.(2) din Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale, 
cu modificările şi completările ulterioare, - Art. 12 alin.(2) lit. ”c”, alin.(6) lit.”a”, art. 298, art,299, 
art.300, art.362 alin.(3) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare, - Art.867 alin.(l) din Codul Civil cu modificările şi completările ulterioare,

Situatia in fapt:

         Pentru aceste motive PROPUN

(1) Se aprobă darea în administrarea Şcolii gimnaziale comuna Beba Veche, unitate de 
învăţământ cu personalitate juridică, a bunurilor imobile - clădiri şi terenuri aferente — 
proprietate publică, în care se desfăşoară activitatea de învăţământ preuniversitar de stat, pe 
durata derulării activităţii de învăţământ.
2) Bunurilor care fac obiectul prezentei hotărâri sunt înscrise în Anexa nr. 1 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.
Se aprobă proiectul Contractului de administrare care va fi încheiat între Comuna Beba Veche şi 
Şcoala Gimnazială comuna Beba Veche, conform Anexei nr.2 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre.
Titularul dreptului de administrare va exercita posesia, folosinţa şi dispoziţia asupra bunurilor 
preluate, în condiţiile legii şi a Contractului de administrare.
Prezenta hotarare se comunică:
- Institutiei Prefectului- judetul Timis,
- Primarului comunei Beba Veche;
- Afisare la sediul institutiei;
- Publicare online la adresa www.primariabebaveche.ro - Monitorul Oficial Local

          Ioan Bohancanu
          Primar

          Intocmit
          Secretar general





Judetul Timis UAT Comuna Beba Veche
Nr.   /3.03.2022

                    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 darii in administrare a unor bunuri 
imobile proprietate publica din comuna Beba Veche catre Scoala Gimnaziala Beba 
Veche

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

Având în vedere prevederile:- Ar 112 alin.(1) şi alin.(2) din Legea nr.1/2011 a educaţiei 
naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, - Art. 12 alin.(2) lit. ”c”, alin.(6) lit.”a”, 
art. 298, art,299, art.300, art.362 alin.(3) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, 
cu modificările şi completările ulterioare, - Art.867 alin.(l) din Codul Civil cu modificările şi 
completările ulterioare,

          
          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 darii in administrare a unor bunuri imobile proprietate publica din 
comuna Beba Veche catre Scoala Gimnaziala 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.    /3.03.2022
-Raportul de specialitate întocmit de Compartiment  CONTABILITATE, VENITURI SI 
URMARIRE, INCASARE TAXE SI IMPOZITE nr.    /3.03.2022
	
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

Având în vedere prevederile:
-	Ar 112 alin.(1) şi alin.(2) din Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale, cu 
modificările şi completările ulterioare,
-	Art. 12 alin.(2) lit. ”c”, alin.(6) lit.”a”, art. 298, art,299, art.300, art.362 alin.(3) 
din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare,
-	Art.867 alin.(l) din Codul Civil cu modificările şi completările ulterioare,



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 Secretar general 
înregistrată sub nr.    /3.03.2022  precum si Raportul de specialitate întocmit de   
Compartiment  CONTABILITATE, VENITURI SI URMARIRE, INCASARE TAXE SI 
IMPOZITE înregistrat sub nr.    /3.03.2022
         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 darii in administrare a unor bunuri imobile proprietate 
publica din comuna Beba Veche catre Scoala Gimnaziala Beba Veche

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 18/04.03.2022

          Având în vedere prevederile:
-	Ar 112 alin.(1) şi alin.(2) din Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi 
completările ulterioare,
-	Art. 12 alin.(2) lit. ”c”, alin.(6) lit.”a”, art. 298, art,299, art.300, art.362 alin.(3) din OUG 
nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
-	Art.867 alin.(l) din Codul Civil cu modificările şi completările ulterioare,

Articolul 1 - (1) Se aprobă darea în administrarea Şcolii gimnaziale comuna Beba 
Veche, unitate de învăţământ cu personalitate juridică, a bunurilor imobile - clădiri şi 
terenuri aferente — proprietate publică, în care se desfăşoară activitatea de învăţământ 
preuniversitar de stat, pe durata derulării activităţii de învăţământ.
2) Bunurilor care fac obiectul prezentei hotărâri sunt înscrise în Anexa nr. 1 care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre.

Articolul 2 - Se aprobă proiectul Contractului de administrare care va fi încheiat între 
Comuna Beba Veche şi Şcoala Gimnazială comuna Beba Veche, conform Anexei nr.2 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Articolul 3 - Titularul dreptului de administrare va exercita posesia, folosinţa şi dispoziţia 
asupra bunurilor preluate, în condiţiile legii şi a Contractului de administrare.

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

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

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

BUNURILOR IMOBILE PROPRIETATE PUBLICĂ ÎN CARE ÎŞI 

DESFĂŞOARĂ ACTIVITATEA UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

PREUNIVERSITAR DE STAT 

 
Nr. 
crt. 

DENUMIRE ADRESA SPAŢIULUI Anul 
dobândirii 

Valoare 

inventor (lei) 
Denumire act de 

proprietate sau alte acte 

doveditoare 

1 Clădirea Şcolii 

cu clasele V-

VIII 

Comuna Beba Veche    

2 Clădirea Şcolii 

cu clasele I-IV  
Comuna Beba Veche 
sat Cherestur 

   

3 Clădire 

Grădiniţă cu 

program normal  

Comuna Beba Veche    

4 Clădire 

Grădiniţă cu 

program normal 

Comuna Beba Veche 
sat Cherestur 
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CONSILIUL LOCAL 
Nr_______ data _______________ 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ 
Nr_______ data _______________ 

 
 

CONTRACT DE ADMINISTRARE 
 

CAP. I. Părţile contractante 
1. Consiliul Local al Comunei Beba Veche cu sediul în comuna Beba Veche nr. 

292, judeţul Timiș, prin primar Ioan Bohancanu, pe de o parte 
şi 
2. Unitatea de învățământ preuniversitar de stat Şcoala Gimnazială comuna 

Beba Veche, având personalitatea juridică, cu sediul în comuna Beba Veche nr. , 
reprezentată de director Lavinia Briscan în calitate de ADMINISTRATOR, pe de altă 
parte 

 
în temeiul OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările şi 

modificările ulterioare, Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi 
completările ulterioare, şi al prevederilor art. 867-870 Codul civil s-a încheiat 
prezentul contract de administrare 

 
CAP. II. Obiectul contractului 
Art. 1 (1) Obiectul contractului de administrare îl constituie administrarea 

bunurilor imobile prezentate în anexa nr. 1 la contract în care îşi desfășoară 
activitatea unităţile de învăţământ preuniversitar de stat. 

(2) Predarea-primirea bunurilor imobile se va consemna în Protocolul de 
predare- primire ce va fi încheiat de părţi în termen de 5 zile de la data semnării 
contractului de administrare. 

 
CAP. III. Durata contactului 
Art. 2 Contractul de administrare se încheie pe durata derulării activității de 

învăţământ, dacă legea nu prevede altfel. 
 
CAP. IV. Obligaţiile părţilor 
A: Obligaţiile proprietarului 
 
Art. 3 Proprietarul se obligă: 
a) să predea în vederea administrării clădirile şi terenul aferent în care îşi 



 

desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar în baza unui Protocol 
de predare-primire, în termen de 5 zile de la încheierea contactului; 

b) să controleze modul cum sunt folosite şi întreţinute imobilele, cu 
respectarea destinaţiei stabilite de către proprietar; 

c) să stabilească anual lista lucrărilor de reparaţii curente şi capitale ce 
urmează a se realiza; 

d) să participe la recepţia lucrărilor consemnând finalizarea acestora în 
procese verbale de recepţie; 

e) să asigure inventarierea anuală a bunurilor transmise în administrare; 
f) la încetarea contractului de administrare să preia imobilul în starea în 

care a fost transmis şi după caz cu îmbunătăţirile aduse. 
g)  
A: Obligaţiile administratorului  
Art. 4 Administratorului se obligă: 
a) să preia în administrare imobilele ce fac obiectul prezentului contract, 

pe baza de Protocol de predare primire; 
b) să asigure administrarea şi paza imobilelor ca un bun proprietar; 
c) să menţină  în siguranţă imobilele şi să aducă la cunoştinţa 

proprietarului orice tulburare produsă de o terţă persoană sau ca urmare a stării 
tehnice a imobilului din punctul de vedere al siguranţei în explotare; 

d) să folosească bunul încredinţat (clădiri, terenuri, anexe) potrivit 
destinaţiei; 

e) pe toată durata administrării va păstra în bune condiţii bunurile 
imobile încredințate şi accesoriile acestora (instalațiile electrice, apa potabilă, 
canalizare, încălzire) să nu fie degradate sau deteriorate; 

f) administratorul răspunde de distrugerea totală sau parțială a bunului 
încredinţat care s-ar datora culpei sale; 

g) să răspundă de pagubele pricinuite de incendiu, dacă nu va dovedi că 
incendiul a provenit din caz fortuit, forţa majoră sau defect de construcție ori prin 
propagarea focului de la o clădire vecină; 

h) orice lucrare de modernizare, consolidare, reparații se efectuează 
numai cu aprobarea Consiliului Local şi cu respectarea prevederilor legale; 

i) administratorul este obligat să permită accesul proprietarului în 
spaţiul încredinţat ori de câte ori acest lucru este necesar pentru a controla bunul 
încredinţat şi starea acestuia; 

j) la încetarea contractului de administrare, administratorul este obligat 
să restituie bunul în starea în care la primit aşa cum este specificat în Protocolul de 
predare primire; 

k) să încheie contracte ferme cu furnizorii de utilităţi şi să respecte 
obligaţiile asumate prin acestea. Repararea oricărui prejudiciu pe care 



 

administratorul îI va cauza acestora revine în exclusivitate administratorului; 
l) să răspundă în nume propriu în litigiile referitoare la dreptul de 

administrare. 
 
CAP. V. Încetarea administrării 
Art. 5 Contractul de administrare încetează prin: 
a) expirarea termenului prevăzut în contract; 
b) schimbarea regimului juridic, al imobilului ca urmare a unor 

reglementări legale adoptate după semnarea contractului de administrare sau ca 
urmare a unor procese de revindecare, administratorul nefiind în drept să 
pretindă nici un fel de despăgubiri de la proprietar. 

Art. 6 Partea care nu respectă obligațiile contractuale va datora daune celeilalte 
părţi, care vor determinat în funcţie de prejudiciul produs. Acesta va fi evaluat 
printr-o expertiză tehnică. 

Art. 7 Părţile nu răpund de neexecutarea obligaţiilor sau executarea 
necorespunzătoare, dacă acest lucru a fost cauzat de forţa majoră, aşa cum este 
definită de lege, cu condiţia notificări în termen de 10 zile de la producerea 
evenimentului. 

 
CAP. VII. Dispoziţii finale 
Art. 8 Modificarea contractului se poate face în limitele legislației în vigoare, cu 

acordul părţilor, prin act adiţional, excepție făcând actele normative emise de 
guvern sau parlament ale căror prevederi imperative nu pot face obiectul unui act 
adiţional. 

Art. 9 Eventualele litigii care s-au putea ivi în legătură cu acest contract vor fi 
soluţionate de instanţele de judecată competente. 

Art. 10 Prezentul contract produce efecte de la data semnării lui către părţi. 
Art. 11 Prezentul contract s-a încheiat astăzi ____  în două exemplare, câte unul 

pentru fiecare parte. 
 
 
Consiliul Local Beba Veche      Şcoala Gimnazială 
 
PRIMAR,        DIRECTOR, 
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LISTA 
BUNURILOR IMOBILE PROPRIETATE PUBLICĂ ÎN CARE ÎŞI 

DESFĂŞOARĂ ACTIVITATEA UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT 
PREUNIVERSITAR DE STAT 

 
Nr. 
crt. 

DENUMIRE ADRESA SPAŢIULUI Anul 
dobândirii 

Valoare 
inventor (lei) 

Denumire act de 
proprietate sau alte acte 
doveditoare 

1 Clădirea Şcolii 
cu clasele V-
VIII 

Comuna Beba Veche 
nr. 373 

1911 408.270 carte funciară nr. 
401591 
Comuna Beba Veche 

2 Clădirea Şcolii 
cu clasele I-IV 
și Grădiniţă cu 
program normal  

Comuna Beba Veche 
sat Cherestur nr. 211 

1938 51.806 carte funciară nr. 
401590 
Statul Român 

3 Clădire 
Grădiniţă cu 
program normal 

Comuna Beba Veche 
nr. 299  

1961 51.900 carte funciară nr. 
401365 
Statul Român 
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CONSILIUL LOCAL BEBA VECHE 
Nr_______ data _______________ 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ  
COMUNA BEBA VECHE 
Nr_______ data _______________ 

 
 

CONTRACT DE ADMINISTRARE 
 

CAP. I. Părţile contractante 
1. Consiliul Local al Comunei Beba Veche cu sediul în comuna Beba Veche nr. 

292, judeţul Timiș, prin primar Ioan Bohancanu, pe de o parte 
şi 
2. Unitatea de învățământ preuniversitar de stat Şcoala Gimnazială comuna 

Beba Veche, având personalitatea juridică, cu sediul în comuna Beba Veche nr. , 
reprezentată de director Lavinia Briscan în calitate de ADMINISTRATOR, pe de altă 
parte 

 
în temeiul OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu completările şi 

modificările ulterioare, Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi 
completările ulterioare, şi al prevederilor art. 867-870 Codul civil s-a încheiat 
prezentul contract de administrare 

 
CAP. II. Obiectul contractului 
Art. 1 (1) Obiectul contractului de administrare îl constituie administrarea 

bunurilor imobile prezentate în anexa nr. 1 la contract în care îşi desfășoară 
activitatea unităţile de învăţământ preuniversitar de stat. 

(2) Predarea-primirea bunurilor imobile se va consemna în Protocolul de 
predare- primire ce va fi încheiat de părţi în termen de 5 zile de la data semnării 
contractului de administrare. 

 
CAP. III. Durata contactului 
Art. 2 Contractul de administrare se încheie pe durata derulării activității de 

învăţământ, dacă legea nu prevede altfel. 
 
CAP. IV. Obligaţiile părţilor 
A: Obligaţiile proprietarului 
 
 



Art. 3 Proprietarul se obligă: 
a) să predea în vederea administrării clădirile şi terenul aferent în care îşi 

desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar în baza unui Protocol 
de predare-primire, în termen de 5 zile de la încheierea contactului; 

b) să controleze modul cum sunt folosite şi întreţinute imobilele, cu 
respectarea destinaţiei stabilite de către proprietar; 

c) să stabilească anual lista lucrărilor de reparaţii curente şi capitale ce 
urmează a se realiza; 

d) să participe la recepţia lucrărilor consemnând finalizarea acestora în 
procese verbale de recepţie; 

e) să asigure inventarierea anuală a bunurilor transmise în administrare; 
f) la încetarea contractului de administrare să preia imobilul în starea în 

care a fost transmis şi după caz cu îmbunătăţirile aduse. 
g)  
A: Obligaţiile administratorului  
Art. 4 Administratorului se obligă: 
a) să preia în administrare imobilele ce fac obiectul prezentului contract, 

pe baza de Protocol de predare primire; 
b) să asigure administrarea şi paza imobilelor ca un bun proprietar; 
c) să menţină  în siguranţă imobilele şi să aducă la cunoştinţa 

proprietarului orice tulburare produsă de o terţă persoană sau ca urmare a stării 
tehnice a imobilului din punctul de vedere al siguranţei în explotare; 

d) să folosească bunul încredinţat (clădiri, terenuri, anexe) potrivit 
destinaţiei; 

e) pe toată durata administrării va păstra în bune condiţii bunurile 
imobile încredințate şi accesoriile acestora (instalațiile electrice, apa potabilă, 
canalizare, încălzire) să nu fie degradate sau deteriorate; 

f) administratorul răspunde de distrugerea totală sau parțială a bunului 
încredinţat care s-ar datora culpei sale; 

g) să răspundă de pagubele pricinuite de incendiu, dacă nu va dovedi că 
incendiul a provenit din caz fortuit, forţa majoră sau defect de construcție ori prin 
propagarea focului de la o clădire vecină; 

h) orice lucrare de modernizare, consolidare, reparații se efectuează 
numai cu aprobarea Consiliului Local şi cu respectarea prevederilor legale; 

i) administratorul este obligat să permită accesul proprietarului în 
spaţiul încredinţat ori de câte ori acest lucru este necesar pentru a controla bunul 
încredinţat şi starea acestuia; 

j) la încetarea contractului de administrare, administratorul este obligat 
să restituie bunul în starea în care la primit aşa cum este specificat în Protocolul de 
predare primire; 



k) să încheie contracte ferme cu furnizorii de utilităţi şi să respecte 
obligaţiile asumate prin acestea. Repararea oricărui prejudiciu pe care 
administratorul îI va cauza acestora revine în exclusivitate administratorului; 

l) să răspundă în nume propriu în litigiile referitoare la dreptul de 
administrare. 

 
CAP. V. Încetarea administrării 
Art. 5 Contractul de administrare încetează prin: 
a) expirarea termenului prevăzut în contract; 
b) schimbarea regimului juridic, al imobilului ca urmare a unor 

reglementări legale adoptate după semnarea contractului de administrare sau ca 
urmare a unor procese de revindecare, administratorul nefiind în drept să 
pretindă nici un fel de despăgubiri de la proprietar. 

Art. 6 Partea care nu respectă obligațiile contractuale va datora daune celeilalte 
părţi, care vor determinat în funcţie de prejudiciul produs. Acesta va fi evaluat 
printr-o expertiză tehnică. 

Art. 7 Părţile nu răpund de neexecutarea obligaţiilor sau executarea 
necorespunzătoare, dacă acest lucru a fost cauzat de forţa majoră, aşa cum este 
definită de lege, cu condiţia notificări în termen de 10 zile de la producerea 
evenimentului. 

 
CAP. VII. Dispoziţii finale 
Art. 8 Modificarea contractului se poate face în limitele legislației în vigoare, cu 

acordul părţilor, prin act adiţional, excepție făcând actele normative emise de 
guvern sau parlament ale căror prevederi imperative nu pot face obiectul unui act 
adiţional. 

Art. 9 Eventualele litigii care s-au putea ivi în legătură cu acest contract vor fi 
soluţionate de instanţele de judecată competente. 

Art. 10 Prezentul contract produce efecte de la data semnării lui către părţi. 
Art. 11 Prezentul contract s-a încheiat astăzi ____  în două exemplare, câte unul 

pentru fiecare parte. 
 
 
Consiliul Local Beba Veche      Şcoala Gimnazială 
 
PRIMAR,        DIRECTOR, 

 



ROMÂNIA 
JUDETUL TIMIS 
COMUNA BEBA VECHE 

 PROCES VERBAL 
          Incheiat astazi 7.03.2022 ora 15,00 la sedinta ordinara a Consiliului local al  
comunei Beba Veche, judetul Timis, organizata in sala de sedinte a Primariei. 
         Convocarea a fost facuta in scris in urma dispozitiei primarului Ioan Bohancanu  
nr.9/2022 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 
10 consilieri fiind intrunit cvorumul necesar astfel incât se poate proceda la inceperea  
sedintei. 
         Sunt prezenti la sedinta urmatorii consilieri: Bican Aurelian; Bruder Timea- 
Terezia;  Ciobanu Liviu; Horvath Stefan; Tifan  Miklos; Berbecaru Alin- Constantin; 
Dancău Dan- Dumitru; Chira Ioan- Radu; Suli Monika- Eszter; Terlai Pavel- Daniel;  
Absenteaza: Ardelean Gheorghe; . 
Dosarul sedintei precedente, impreuna cu procesul verbal de sedinta este disponibil  
pentru consultare online si la avizierul primariei. Se constată că nu sunt obiecțiuni asupra 
 continutului proiectului de proces verbal publicat online si comunicat electronic. 
         Presedintele de sedinta consilier HORVATH STEFAN preia conducerea sedintei 
si  prezinta  
 
proiectul  O R D I N I I   D E    Z I: 

1 Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea inventarului mijloacelor fixe si a  
 obiectelor de inventar precum si aprobarea scoaterii din functiune si casarea  
 mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar ce apartin Comunei Beba Veche initiat de  
 Primar, Ioan Bohancanu 
2 Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea achizitionarii unui autocar  
 necesar transportului elevilor initiat de Primar, Ioan Bohancanu 
3 Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea darii in administrare a unor  
 bunuri imobile proprietate publica din comuna Beba Veche catre Scoala Gimnaziala  
 Beba Veche initiat de Primar, Ioan Bohancanu 
          Presedintele de sedinta, HORVATH STEFAN supune la vot ordinea de zi si 
dupa  efectuarea numararii voturilor se aproba in unanimitate de voturi (10). 
           Se trece la analizarea punctului nr. 1 al ordinii de zi, respectiv: Adoptarea  
proiectului de hotarare privind aprobarea inventarului mijloacelor fixe si a obiectelor de  
inventar precum si aprobarea scoaterii din functiune si casarea mijloacelor fixe si a  
obiectelor de inventar ce apartin Comunei Beba Veche. 
Se prezinta Raportul/Expunere de motive si Referatul de specialitate care sunt anexate  
la dosarul de sedinta. 
Se constata ca nu au fost depuse amendamente  in termenul legal. 
In continuare se solicita discutii privind proiectul de hotarare. 
 
Se supune la vot adoptarea proiectului de hotarare, prin vot deschis. 



          Dupa numararea voturilor a fost centralizata urmatoarea situatie: 
10 voturi Pentru  de la  10 consilieri prezenți. 
           Se trece la analizarea punctului nr. 2 al ordinii de zi, respectiv: Adoptarea  
proiectului de hotarare privind aprobarea achizitionarii unui autocar necesar transportului  
elevilor initiat de Primar, Ioan Bohancanu. 
Se prezinta Raportul/Expunere de motive si Referatul de specialitate care sunt anexate  
la dosarul de sedinta. 
dl. Primar, Ioan Bohancanu arată că a identificat în Spania un autocar Setra 
corespunzător din pdv al stării tehnice foarte bine întretinut, având mai puțin de 1/3 din 
totalul km garantați cu un preț de 23.500 euro care trebuie inspectat și adus in țară pentru 
finalizarea documentatiei. 
Se constata ca nu au fost depuse amendamente  in termenul legal. 
In continuare se solicita discutii privind proiectul de hotarare. 
 
Se supune la vot adoptarea proiectului de hotarare, prin vot deschis. 
          Dupa numararea voturilor a fost centralizata urmatoarea situatie: 
10 voturi Pentru  de la  10 consilieri prezenți. 

           Se trece la analizarea punctului nr. 3 al ordinii de zi, respectiv: Adoptarea  
proiectului de hotarare privind aprobarea darii in administrare a unor bunuri imobile  
proprietate publica din comuna Beba Veche catre Scoala Gimnaziala Beba Veche initiat  
de Primar, Ioan Bohancanu. 
Se prezinta Raportul/Expunere de motive si Referatul de specialitate care sunt anexate  
la dosarul de sedinta. 
Se constata ca nu au fost depuse amendamente  in termenul legal. 
In continuare se solicita discutii privind proiectul de hotarare. 
 
Se supune la vot adoptarea proiectului de hotarare, prin vot deschis. 
          Dupa numararea voturilor a fost centralizata urmatoarea situatie: 
10 voturi Pentru  de la  10 consilieri prezenți. 
 In continuare, se prezintă Rapoartele de activitate pe anul 2021 ale consilierilor prezenți, 
care urmează a fi transmise Instituției Prefectului. 
Conform Codului Administrativ se prezintă Raportul anual privind starea economica, 
sociala si de mediu a comunei Beba Veche pe anul 2021 întocmit de dl. Primar, Ioan 
Bohancanu, care se găsește publicat online pe pagina de internet: primariabebaveche.ro  
 
Fiind dezbatute toate punctele de pe ordinea de zi, președinte de ședință HORVATH  
STEFAN multumeste consilierilor prezenti si invitatilor, dupa care declara inchise  
lucrarile sedintei. 
 
Consilieri prezenti: 
 BICAN AURELIAN 
 BRUDER TIMEA- TEREZIA 
 CIOBANU LIVIU 
 HORVATH STEFAN 
 TIFAN  MIKLOS 
 BERBECARU ALIN- CONSTANTIN 
 DANCĂU DAN- DUMITRU 
 CHIRA IOAN- RADU 
 SULI MONIKA- ESZTER 



 TERLAI PAVEL- DANIEL 

 Președinte de ședință 
 HORVATH STEFAN 

 Sorin Giuroescu 
 Secretar General al comunei Beba Veche 



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

 Președinte de ședință 
 Consilier HORVATH STEFAN,  
  
  
 Sorin Giuroescu, 
 Secretar General al comunei Beba Veche 


