
ROMÂNIA
JUDETUL TIMIS
COMUNA BEBA VECHE

          privind Ședința extraordinara a Consiliului local al comunei Beba Veche, 
judetul Timis din data de 7.07.2022 
La sedința convocata in urma dispozitiei primarului Ioan Bohancanu nr.23/2022  au 
fost prezenti un numar de 9 consilieri, absenti fiind: Ardelean Gheorghe (motivat); 
Terlai Pavel- Daniel; 
Presedinte de sedinta a fost CIOBANU LIVIU

M  I  N  U  T  A

          Au fost adoptate un număr de 6 hotărâri, după cum urmează:

Adoptarea proiectului de hotarare privind rectificarea 3 a bugetului local pe anul 
2022 initiat de Primar, Ioan Bohancanu

1

Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea dezmembrarii terenului 
intravilan cu constructii inscris in CF 400508 Beba Veche initiat de Primar, Ioan 
Bohancanu

2

Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea solicitarii prelungirii Scrisorii 
de garantie nr 294 din 30 06 2020 de la FNGCIMM SA IFN in valoare 223 000 lei 
initiat de Primar, Ioan Bohancanu

3

Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea inchirierii prin atribuire 
directa a pasunilor disponibile aflate in proprietatea privata a Comunei Beba 
Veche initiat de Primar, Ioan Bohancanu

4

Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea intabularii unor imobile aflate 
in domeniul privat al comunei Beba Veche initiat de Primar, Ioan Bohancanu

5

Adoptarea proiectului de hotarare privind relocarea suprafetei de 41 19 ha din 
parcela 859^1 in alte parcele aflate la dispozitia Comisiei locale de fond funciar 
Beba Veche initiat de Primar, Ioan Bohancanu

6

Hotărârea nr. 27/2022 privind rectificarea 3 a bugetului local pe anul 2022.

9 voturi Pentru  de la  9 consilieri prezenți.
0 voturi impotriva/abtineri:

 - 

Hotărârea nr. 28/2022 privind aprobarea dezmembrarii terenului extravilan inscris in 
CF 400508 Beba Veche.

9 voturi Pentru  de la  9 consilieri prezenți.
0 voturi impotriva/abtineri:

 - 

Hotărârea nr. 29/2022 privind aprobarea solicitarii prelungirii Scrisorii de garantie nr 
294 din 30 06 2020 de la FNGCIMM SA IFN in valoare 223 000 lei.

9 voturi Pentru  de la  9 consilieri prezenți.
0 voturi impotriva/abtineri:



 - 

Hotărârea nr. 30/2022 privind aprobarea inchirierii prin atribuire directa a pasunilor 
disponibile aflate in proprietatea privata a Comunei Beba Veche.

7 voturi Pentru  de la  9 consilieri prezenți.
2 voturi impotriva/abtineri:

BERBECARU ALIN- CONSTANTIN - Nu voteaza

CHIRA IOAN- RADU - Nu voteaza

Hotărârea nr. 31/2022 privind aprobarea intabularii unor imobile aflate in domeniul 
privat al comunei Beba Veche.

9 voturi Pentru  de la  9 consilieri prezenți.
0 voturi impotriva/abtineri:

 - 

Hotărârea nr. 32/2022 privind relocarea suprafetei de 41 19 ha din parcela 859^1 in 
alte parcele aflate la dispozitia Comisiei locale de fond funciar Beba Veche.

9 voturi Pentru  de la  9 consilieri prezenți.
0 voturi impotriva/abtineri:

 - 

        Prezenta minuta a fost intocmita conform art.11 din Legea nr.52/2003 privind 
transparența decizională în administrația publică. 

Sorin Giuroescu
Secretar General al comunei Beba Veche


