
ROMÂNIA
JUDETUL TIMIS
COMUNA BEBA VECHE

          privind Ședința ordinara a Consiliului local al comunei Beba Veche, judetul 
Timis din data de 22.06.2020 
La sedința convocata in urma dispozitiei primarului Ioan Bohancanu nr.23/2020  au 
fost prezenti un numar de 8 consilieri, absenti fiind: Ardelean Gheorghe (motivat); 
Toth Ede (motivat); Bruder Timea- Terezia (motivat); 
Presedinte de sedinta a fost FARCA LIDIA

M  I  N  U  T  A

          Au fost adoptate un număr de 7 hotărâri, după cum urmează:

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

1

Adoptarea proiectului de hotarare privind insusirea documentatiei tehnice de 
prima inscriere a imobilului situat in Beba Veche nr 141 (nr vechi 349) in sistemul 
integrat de Cadastru si Carte Funciara initiat de Primar, Ioan Bohancanu

2

Adoptarea proiectului de hotarare privind insusirea documentatiei tehnice de 
prima inscriere a imobilului situat in Beba Veche nr 50 (nr vechi 44) in sistemul 
integrat de Cadastru si Carte Funciara initiat de Primar, Ioan Bohancanu

3

Adoptarea proiectului de hotarare privind insusirea documentatiei tehnice de 
prima inscriere a imobilului situat in Cherestur teren de sport in sistemul integrat 
de Cadastru si Carte Funciara initiat de Primar, Ioan Bohancanu

4

Adoptarea proiectului de hotarare privind insusirea documentatiei tehnice de 
prima inscriere a imobilului Drum de exploatare in sistemul integrat de Cadastru 
si Carte Funciara initiat de Primar, Ioan Bohancanu

5

Adoptarea proiectului de hotarare privind adoptarea impozitelor si taxelor locale 
in UAT Comuna Beba Veche pentru anul 2021 initiat de Primar, Ioan Bohancanu

6

Adoptarea proiectului de hotarare privind instituirea unor facilitati fiscale si 
aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligatiilor bugetare 
principale restante la data de 31 03 2020 inclusiv datorate bugetului local de 
catre contribuabi

7

Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea contractarii unei finantari 
rambursabile externe in valoare de 300 000 lei initiat de Primar, Ioan Bohancanu

8

Hotărârea nr. 26/2020 privind alegerea presedintelui de sedinta.

8 voturi Pentru  de la  8 consilieri prezenți.
0 voturi impotriva/abtineri:

 - 



Hotărârea nr. 27/2020 privind insusirea documentatiei tehnice de prima inscriere a 
imobilului situat in Beba Veche nr 141 (nr vechi 349) in sistemul integrat de Cadastru 
si Carte Funciara.

8 voturi Pentru  de la  8 consilieri prezenți.
0 voturi impotriva/abtineri:

 - 

Hotărârea nr. 28/2020 privind insusirea documentatiei tehnice de prima inscriere a 
imobilului situat in Beba Veche nr 50 (nr vechi 44) in sistemul integrat de Cadastru si 
Carte Funciara.

8 voturi Pentru  de la  8 consilieri prezenți.
0 voturi impotriva/abtineri:

 - 

Hotărârea nr. 29/2020 privind insusirea documentatiei tehnice de prima inscriere a 
imobilului situat in Cherestur teren de sport in sistemul integrat de Cadastru si Carte 
Funciara.

8 voturi Pentru  de la  8 consilieri prezenți.
0 voturi impotriva/abtineri:

 - 

Hotărârea nr. 30/2020 privind insusirea documentatiei tehnice de prima inscriere a 
imobilului Drum de exploatare in sistemul integrat de Cadastru si Carte Funciara.

8 voturi Pentru  de la  8 consilieri prezenți.
0 voturi impotriva/abtineri:

 - 

Hotărârea nr. 31/2020 privind adoptarea impozitelor si taxelor locale in UAT Comuna 
Beba Veche pentru anul 2021.

8 voturi Pentru  de la  8 consilieri prezenți.
0 voturi impotriva/abtineri:

 - 

Hotărârea nr. 32/2020 privind instituirea unor facilitati fiscale si aprobarea procedurii 
de anulare a accesoriilor aferente obligatiilor bugetare principale restante la data de 
31 03 2020 inclusiv datorate bugetului local de catre contribuabilii de pe raza 
Comunei Beba Veche.

8 voturi Pentru  de la  8 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


