
ROMÂNIA
JUDETUL TIMIS

COMUNA BEBA VECHE
CONSILIUL LOCAL

          Consiliul local al comunei  Beba Veche, județul Timiș, întrunit în ședință ordinară 
în data de 28.02.2020
         Având în vedere Referatul/Expunerea de motive întocmit de Aparat de specialitate 
al primarului înregistrată sub nr. 511/24.02.2020  precum si Raportul de specialitate 
întocmit de  Compartiment  CONTABILITATE, VENITURI SI URMARIRE, INCASARE 
TAXE SI IMPOZITE înregistrat sub nr. 512/24.02.2020
         Văzând adresa nr. 91/24.02.2020 emisă de Școala Gimnazială Beba Veche;
         În baza Avizului eliberat de Comisia de activităţi economico-financiare, 
amenajarea teritoriului şi urbanism, juridică şi de disciplină, președinte TOTH EDE

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

                                        H O T Ă R Ă Ș T E: 

privind aprobarea bugetului de venituri proprii si subventii al Şcolii 
Gimnaziale Beba Veche pe anul 2020

HOTĂRÂRE

          Vazand prevederile:
– Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice – cu modificările şi completările ulterioare;
– art.1, alin.2, lit.a, art.57, alin.2, art.69, art.73, art.76^1 din Legea nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale – cu modificările şi completările ulterioare;
– Legii contabilităţii nr. 82/1991 – republicată cu modificările şi completările ulterioare;
– Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011 – modificată şi completată;
– Ordinului nr. 5079/19.09.2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de 
organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar;
– Legii nr. 250/2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016 
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor 
termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea 
unor acte normative;
– H.C.L. nr. 5/2019 privind organizarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar 
de stat pentru anul şcolar 2019-2020 din Comnua Beba Veche;
– Ordinului nr. 1762/2018 din 5 aprilie 2018 pentru aprobarea Normelor metodologice 
privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale şi a unor raportări 
financiare lunare ale instituţiilor publice în anul 2018, precum şi pentru modificarea şi 
completarea altor norme metodologice în domeniul contabilităţii publice;
– Legii nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020;
– Ordinului nr. 3160/2017 din 1 februarie 2017 pentru modificarea şi completarea 
Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din 
unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei 
naţionale nr. 4.619/2014;
– Legii nr. 195/2006 – Legea cadru a descentralizării – cu modificările şi completările 
ulterioare;

Articolul 1 - Se aprobă bugetul  de venituri proprii si subventii al Şcolii Gimnaziale Beba 
Veche pe anul 2020, in urmatoarea structura:
1.TOTAL VENITURI                                                                   10000 lei
din care:



- Alte venituri din proprietate cod 30.2E.50               10000 lei
1.TOTAL CHELTUIELI                                                               10000 lei
din care:
- Obiecte de inventar cod 20.05.30                                 10000 lei

Articolul 2 - Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică în condiţiile art.76^1 din 
Legea nr.273/2006 – cu modificările şi completările ulterioare.

Articolul 3 - Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de 
contencios administrativă competentă, în condițiile Legii nr.554/2004 – legea 
contenciosului administrativ, modificată și completată.

Articolul 4 - Prezenta hotarare se comunică:
- Institutiei Prefectului- judetul Timis,
- Primarului comunei Beba Veche;
- Afisare la sediul institutiei;
- Publicare pe site web http://primariabebaveche.blogspot.com/p/monitorul-local.html.

Președinte de ședință
BRUDER TIMEA-TEREZIA, 

                   Avizat spre legalitate,          
                   Sorin Giuroescu

                   Secretar General al comunei Beba Veche

Beba Veche la data de 28.02.2020
Nr.13

Adoptata cu 8 voturi Pentru  de la 10 consilieri prezenți.

Au absentat:CIOBANU LIVIU

Situatie vot consilieri

ARDELEAN GHEORGHE Abtinere

FOLESCU MIRCEA – NICOLAE Abtinere



CARTUȘ NECESAR DE INSERAT PE ORICE HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI, 

DUPĂ SEMNĂTURA PREȘEDINTELUI DE ȘEDINȚĂ ȘI CEA A SECRETARULUI GENERAL AL COMUNEI

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI NR. 13/2020

Nr. 

crt

OPERAȚIUNI EFECTUATE Data

ZZ/LL/AN

Semnătura persoanei 

responsabile să 

efectueze procedura

6

1 3

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

0

Adoptarea hotărârii 1)  1

Comunicarea către primarul comunei  2)  2

Comunicarea către prefectul județului  3)  3

Aducerea la cunoștință publică  4+5)  4

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

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