
ROMÂNIA
JUDETUL TIMIS
COMUNA BEBA VECHE

          privind Ședința ordinara a Consiliului local al comunei Beba Veche, judetul 
Timis din data de 22.12.2020 
La sedința convocata in urma dispozitiei primarului Ioan Bohancanu nr.52/2020  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 7 hotărâri, după cum urmează:

Adoptarea proiectului de hotarare privind rectificarea 6 a bugetului local pe anul 
2020 initiat de Viceprimar, Bican Aurelian

1

Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea proiectului WiFi4EU 
Promovarea conectivitatii la internet in comunitatile locale si a cheltuielilor legate 
de proiect initiat de Viceprimar, Bican Aurelian

2

Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea cuantumului burselor de 
performanta de merit de studiu si de ajutor social pentru elevii din invatamantul 
preuniversitar de stat cu frecventa care se acorda elevilor incepand cu anul 
scolar 2020 2021 ini

3

Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari 
de interes local pe anul 2021 initiat de Viceprimar, Bican Aurelian

4

Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii 
publice a comunei Beba Veche pe anul 2021 initiat de Viceprimar, Bican Aurelian

5

Adoptarea proiectului de hotarare privind indexarea cu rata inflatiei la nivelul UAT 
Beba Veche a impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2021 initiat de 
Viceprimar, Bican Aurelian

6

Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea trecerii din domeniul public 
al statului in domeniul public al UAT Comuna Beba Veche a imobilului nr 205 
Beba Veche initiat de Primar, Ioan Bohancanu

7

Hotărârea nr. 45/2020 privind rectificarea 6 a bugetului local pe anul 2020.

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

ARDELEAN GHEORGHE - Abtinere

ȘULI MONIKA-ESZTER - Abtinere

Hotărârea nr. 46/2020 privind aprobarea proiectului WiFi4EU Promovarea 
conectivitatii la internet in comunitatile locale si a cheltuielilor legate de proiect.

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

 - 



Hotărârea nr. 47/2020 privind aprobarea cuantumului burselor de performanta de 
merit de studiu si de ajutor social pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat 
cu frecventa care se acorda elevilor incepand cu anul scolar 2020 2021.

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

 - 

Hotărârea nr. 48/2020 privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local 
pe anul 2021.

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

 - 

Hotărârea nr. 49/2020 privind aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice a 
comunei Beba Veche pe anul 2021.

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

 - 

Hotărârea nr. 50/2020 privind indexarea cu rata inflatiei la nivelul UAT Beba Veche a 
impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2021.

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

 - 

Hotărârea nr. 51/2020 privind aprobarea trecerii din domeniul public al statului in 
domeniul public al UAT Comuna Beba Veche a imobilului nr 205 Beba Veche.

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


