
ROMÂNIA
JUDETUL TIMIS
COMUNA BEBA VECHE

          privind Ședința ordinara a Consiliului local al comunei Beba Veche, judetul 
Timis din data de 17.11.2020 
La sedința convocata in urma dispozitiei primarului Ioan Bohancanu nr.47/2020  au 
fost prezenti un numar de 11 consilieri, absenti fiind: 
Presedinte de sedinta a fost BRUDER TIMEA- TEREZIA

M  I  N  U  T  A

          Au fost adoptate un număr de 8 hotărâri, după cum urmează:

Adoptarea proiectului de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta initiat 
de Primar, Ioan Bohancanu

1

Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea Regulamentului de 
Organizare si Functionare a Consiliului Local al Comunei Beba Veche initiat de 
Primar, Ioan Bohancanu

2

Adoptarea proiectului de hotarare privind constituirea Comisiilor de specialitate 
ale Consiliului Local al comunei Beba Veche initiat de Primar, Ioan Bohancanu

3

Adoptarea proiectului de hotarare privind alegerea viceprimarului comunei Beba 
Veche initiat de Primar, Ioan Bohancanu

4

Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea solicitarii prelungirii Scrisorii 
de garantie nr 303 din 21 07 2017 de la FNGCIMM SA IFN in valoare 320 000 lei 
initiat de Primar, Ioan Bohancanu

5

Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea comisiei de evaluare pentru 
procedura de atribuire a contractului de furnizare in cadrul proiectului 
Achizitionare tractor si utilaje initiat de Primar, Ioan Bohancanu

6

Adoptarea proiectului de hotarare privind rectificarea 6 a bugetului local pe anul 
2020 initiat de Primar, Ioan Bohancanu

7

Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea proiectului retelei scolare a 
unitatilor de invatamant preuniversitar de pe raza comunei Beba Veche pentru 
anul scolar 2021 2022 initiat de Primar, Ioan Bohancanu

8

Depunerea juramantului de catre dl. Ciobanu Liviu9

Hotărârea nr. 37/2020 privind alegerea presedintelui de sedinta.

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

BRUDER TIMEA- TEREZIA - Abtinere



Hotărârea nr. 38/2020 privind aprobarea Regulamentului de Organizare si 
Functionare a Consiliului Local al Comunei Beba Veche.

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

ARDELEAN GHEORGHE - Abtinere

Hotărârea nr. 39/2020 privind constituirea Comisiilor de specialitate ale Consiliului 
Local al comunei Beba Veche.

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

 - 

Hotărârea nr. 40/2020 privind alegerea viceprimarului comunei Beba Veche.

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

 - 

Hotărârea nr. 41/2020 privind aprobarea solicitarii prelungirii Scrisorii de garantie nr 
303 din 21 07 2017 de la FNGCIMM SA IFN in valoare 320 000 lei.

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

ARDELEAN GHEORGHE - Abtinere

Hotărârea nr. 42/2020 privind aprobarea comisiei de evaluare pentru procedura de 
atribuire a contractului de furnizare in cadrul proiectului Achizitionare tractor si utilaje.

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

ARDELEAN GHEORGHE - Abtinere

Hotărârea nr. 43/2020 privind rectificarea 6 a bugetului local pe anul 2020.

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

ARDELEAN GHEORGHE - Abtinere

Hotărârea nr. 44/2020 privind aprobarea proiectului retelei scolare a unitatilor de 
invatamant preuniversitar de pe raza comunei Beba Veche pentru anul scolar 2021 
2022.

11 voturi Pentru  de la  11 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


