
ROMÂNIA
JUDETUL TIMIS

COMUNA BEBA VECHE
CONSILIUL LOCAL

          Consiliul local al comunei  Beba Veche, județul Timiș, întrunit în ședință ordinară 
în data de 22.12.2020
         Având în vedere Referatul/Expunerea de motive întocmit de Secretar general 
înregistrată sub nr. 3128/16.12.2020  precum si Raportul de specialitate întocmit de  
Aparat de specialitate al primarului înregistrat sub nr. 3129/16.12.2020
         În baza Avizului eliberat de  Comisia pentru administrația publică locală, servicii 
publice, relații cu publicul, gospodărirea localității, probleme ale minorităților, apărarea 
ordinii publice, respectarea drepturilor si libertăților cetățenilor, relații internaționale, 
președinte HORVATH STEFAN

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

                                        H O T Ă R Ă Ș T E: 

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

HOTĂRÂRE

          Având în vedere :
- O.U.G. 57/2019- Codul civil
- Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publica , cu modificările și completările 
ulterioare,
- art.1 și art.2 din O.G. nr.112/2000 aprobată prin Legea nr. 246/2001, pentru 
reglementarea procesului de scoatere din funcțiune , casare și valorificare a activelor 
corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale;

          În temeiul prevederilor art.292, alin.1), din O.U.G. nr.57/3 iulie 2019 privind Codul 
administrativ cu modificările și completările ulterioare;

          În baza Planului de amplasament și delimitare a teritoriului întocmit de SC 
ConcretCad SRL Timișoara;

          Constatând necesitatea și oportunitatea trecerii în domeniul public al UAT Comuna 
Beba Veche a imobilului nr 205 Beba Veche, clădirea afectată tradițional în ultimii 50 ani 
ca dispensar uman;

Articolul 1 - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului in domeniul public al UAT 
Comuna Beba Veche a imobilului nr 453 Beba Veche (nr. actual 205), înscris în cartea 
funciară nr. 401343 sub nr. top. 3357/697.

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

Articolul 3 - Se aproba schimbarea destinatiei din constructii de locuinte in spatiu cu alta 
destinatie, respectiv cabinet medical, cabinet stomatologic, farmacie, cu mențiunea că 
schimbarea destinației nu presupune recompartimentare, modificări ale structurii de 
rezistență si nu necesita emiterea unei autorizații de construire.

Articolul 4 - Se aprobă ca intocmirea si depunerea documentatiei cadastrale la OCPI sa 
fie efectuata de CONCRET CAD SRL.



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

Președinte de ședință
BRUDER TIMEA- TEREZIA, 

                   Avizat spre legalitate,          
                   Sorin Giuroescu

                   Secretar General al comunei Beba Veche

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

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

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI NR. 51/2020

Nr. crt OPERAȚIUNI EFECTUATE Data

ZZ/LL/AN

Semnătura persoanei 

responsabile să 

efectueze procedura

6

1 3

Extrase din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ:
     1)   art. 139 alin. (1): În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, consiliul local adoptă hotărâri, cu majoritate absolută sau simplă, după 
caz.;
     2)   art. 197 alin. (2): Hotărârile consiliului local se comunică primarului.;
     3)   art. 197 alin. (1), adaptat: Secretarul general al comunei comunică hotărârile consiliului local al comunei prefectului în cel 
mult 10 zile lucrătoare de la data adoptării...;
     4)   art. 197 alin. (4): Hotărârile … se aduc la cunoștința publică și se comunică, în condițiile legii, prin grija secretarului general al 
comunei.;
     5)   art. 199 alin. (1): Comunicarea hotărârilor …. cu caracter individual către persoanele cărora li se adresează se face în cel 
mult 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.;
     6)   art. 198 alin. (1): Hotărârile … cu caracter normativ devin obligatorii de la data aducerii lor la cunoștință publică.;
     7  ) art. 199 alin. (2): Hotărârile … cu caracter individual produc efecte juridice de la data comunicării către persoanele cărora li 
se adresează. 
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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 22.12.2020
Nr.51

Adoptata cu 11 voturi Pentru  de la 11 consilieri prezenți.
Absenti:


