
ROMÂNIA
JUDETUL TIMIS

COMUNA BEBA VECHE
CONSILIUL LOCAL

          Consiliul local al comunei  Beba Veche, județul Timiș, întrunit în ședință ordinară 
în data de 17.11.2020
         Având în vedere Referatul/Expunerea de motive întocmit de Secretar general 
înregistrată sub nr. 2510/10.11.2020  precum si Raportul de specialitate întocmit de  
Aparat de specialitate al primarului înregistrat sub nr. 2512/10.11.2020
         În baza Avizului eliberat de  Comisia de activități și prognoze financiare, 
economie, buget, impozite și taxe, juridică și de disciplină, administrarea domeniului 
public și privat, realizarea lucrărilor publice, președinte TERLAI PAVEL-DANIEL

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

                                        H O T Ă R Ă Ș T E: 

privind aprobarea comisiei de evaluare pentru procedura de atribuire a 
contractului de furnizare in cadrul proiectului Achizitionare tractor si utilaje

HOTĂRÂRE

          Având in vedere:
-	HCL nr. 4 din 13.03.2019 de aprobare si implementare, precum si de aprobare a 
indicatorilor tehnico-economici, a proiectului “Achiziționare tractor și utilaje”;
-	Contractul de finantare nr. C1920074X218953706319 din 30.09.2019 semnat intre 
Primaria Comunei Beba Veche si Agentia Pentru Finantarea Investitiilor Rurale – 
Romania;

          Având temei legal prevederile:
-	Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
-	Art. 126, alin.(3) si art.128 din HG nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor 
metodologice  de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie 
publica/acordului-cadru din Legea nr.98/2016 - cu modificarile si completarile ulterioare

Articolul 1 - 1.	Se desemnează comisia de evaluare a ofertelor pentru atribuirea 
contractului de furnizare pentru proiectul “Achiziționare tractor și utilaje” având 
următoarea componenta:
-	Președinte cu drept de vot - Bican Aurelian Craciun
-	Membru comisie de evaluare - Sofran Nicolae
-	Membru comisie de evaluare - Flori Corina
2.	Se desemnează membrii de rezerva in cadrul comisiei de evaluare a ofertelor pentru 
atribuirea contractului de furnizare  “Achiziționare tractor și utilaje”, următoarele 
persoane:
-	Președinte comisie de evaluare – Rezerva - Cordiș Beatrix Geanina
-	Membru comisie de evaluare – Rezerva	 - Pârlăgeanu Andreea
3.	Se propune expert consultant, conform prevederilor Legii 98/2016 si HG 395/2016, în 
cadrul comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de furnizare 
“Achiziționare tractor și utilaje” dl. Nicoară Mihai -evaluare DUAE, documente de 
calificare, documente suport DUA și pentru propunerea tehnică și financiară.



Articolul 2 - In conformitate cu prevederile art. 19 – alin 1 lit. e) din Legea 340/2004 
privind Institutia Prefectului, prezenta Hotarare de Consiliu Local se va comunica dupa 
cum urmeaza:
-	Institutiei Prefectului Judetul Timiș;
-	Primarului Comunei Beba Veche, care va urmari aducerea la indeplinire a prezentei 
hotarari,
-	Persoanelor nominalizate la art. 1 – alin. 1, 2 si 3 din cadrul prezentei Hotarari.
-	Serviciului de contabilitate  din cadrul Primariei Comunei Beba Veche;
-	Informare publica prin afisare la sediul Primariei Comunei Beba Veche,
-	Publicare in Monitorul Oficial local la adresa www.primariabebaveche.blogspot.com.

Președinte de ședință
BRUDER TIMEA- TEREZIA, 

                   Avizat spre legalitate,          
                   Sorin Giuroescu

                   Secretar General al comunei Beba Veche

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

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

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI NR. 42/2020

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. 
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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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Beba Veche la data de 17.11.2020
Nr.42

Adoptata cu 10 voturi Pentru  de la 11 consilieri prezenți.
Absenti:
Situatie vot consilieri:
Ardelean Gheorghe- Abtinere; 


