
ROMÂNIA
JUDETUL TIMIS
COMUNA BEBA VECHE

          privind Ședința ordinara a Consiliului local al comunei Beba Veche, judetul 
Timis din data de 13.03.2019 
La sedința convocata in urma dispozitiei primarului Ioan Bohancanu nr.12/2019  au 
fost prezenti un numar de 11 consilieri, 
Presedinte de sedinta a fost BICAN AURELIAN

M  I  N  U  T  A

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

Adoptarea proiectului de hotarare privind implementarea proiectului Achizitionare 
tractor si utilaje initiat de Primar, Ioan Bohancanu

1

Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea utilizării temporare a sumei 
de 100 mii lei pentru acoperirea golului temporar de casă din excedentul 
bugetului local la data de 31.12.2018 initiat de Primar, Ioan Bohancanu

2

Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea retelei scolare a unitătilor de 
invătământ preuniversitar de pe raza comunei Beba Veche pentru anul scolar 
2019-2020 initiat de Primar, Ioan Bohancanu

3

Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici actualizati, ai investiţiei PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI 
PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI  MODERNIZARE STRAZI  IN 
LOCALITATEA BEBA VECHE, JUDETUL TIMIS initiat de Primar, 

4

Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea demarării procedurilor de 
reziliere a Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activitătii de 
colectare si transport al deseurilor municipale în Zona 2 Jimbolia initiat de 
Primar, Ioan Bohanc

5

Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea contului de încheiere al 
exerciţiului bugetar pe anul 2018 initiat de Primar, Ioan Bohancanu

6

Raport privind Inventarierea anuala pe anul 20187

Hotărârea nr. 2/2019 privind aprobarea contului de încheiere al exerciţiului bugetar 
pe anul 2018.

9 voturi Pentru  de la  11 consilieri prezenți.
2 voturi impotriva/abtineri:

FOLESCU MIRCEA – NICOLAE - Abtinere

ARDELEAN GHEORGHE - Abtinere

Hotărârea nr. 3/2019 privind aprobarea utilizării temporare a sumei de 100 mii lei 
pentru acoperirea golului temporar de casă din excedentul bugetului local la data de 
31.12.2018.

9 voturi Pentru  de la  11 consilieri prezenți.
2 voturi impotriva/abtineri:



FOLESCU MIRCEA – NICOLAE - Abtinere

ARDELEAN GHEORGHE - Abtinere

Hotărârea nr. 4/2019 privind implementarea proiectului Achizitionare tractor si utilaje.

11 voturi Pentru  de la  11 consilieri prezenți.
0 voturi impotriva/abtineri:

 - 

Hotărârea nr. 5/2019 privind aprobarea retelei scolare a unitătilor de invătământ 
preuniversitar de pe raza comunei Beba Veche pentru anul scolar 2019-2020.

11 voturi Pentru  de la  11 consilieri prezenți.
0 voturi impotriva/abtineri:

 - 

Hotărârea nr. 6/2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati, ai 
investiţiei PROIECTARE SI EXECUTIE LUCRARI PENTRU REALIZAREA 
OBIECTIVULUI  MODERNIZARE STRAZI  IN LOCALITATEA BEBA VECHE, 
JUDETUL TIMIS.

11 voturi Pentru  de la  11 consilieri prezenți.
0 voturi impotriva/abtineri:

 - 

Hotărârea nr. 7/2019 privind aprobarea demarării procedurilor de reziliere a 
Contractului de delegare prin concesiune a gestiunii activitătii de colectare si 
transport al deseurilor municipale în Zona 2 Jimbolia.

9 voturi Pentru  de la  11 consilieri prezenți.
2 voturi impotriva/abtineri:

FOLESCU MIRCEA – NICOLAE - Abtinere

TIFAN  MIKLOS - Abtinere

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

Secretar general al comunei Beba Veche
Sorin Giuroescu


