
ROMÂNIA
JUDETUL TIMIS
COMUNA BEBA VECHE

          privind Ședința ordinara a Consiliului local al comunei Beba Veche, judetul 
Timis din data de 23.04.2021 
La sedința convocata in urma dispozitiei primarului Ioan Bohancanu nr.33/2021  au 
fost prezenti un numar de 10 consilieri, absenti fiind: Dancău Dan- Dumitru; 
Presedinte de sedinta a fost BICAN AURELIAN

M  I  N  U  T  A

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

Adoptarea proiectului de hotarare privind bugetul local initial al Comunei Beba 
Veche pe anul 2021 si estimarile pe anii 2022 2023 si 2024 initiat de Primar, Ioan 
Bohancanu

1

Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea Statutului Comunei Beba 
Veche judetul Timis initiat de Primar, Ioan Bohancanu

2

Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea Programului de masuri ce 
vizeaza imbunatatirea activitatii de gospodarire si infrumusetare a Comunei Beba 
Veche initiat de Primar, Ioan Bohancanu

3

Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea asocierii Comunei Beba 
Veche cu Judetul Timis si cu unele unitati administrative teritoriale din judet in 
vederea constituirii ADI pentru SANATATE – MEDIU SAMETIM – Timis initiat de 
Primar, Ioan Bohancan

4

Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si 
cheltuieli al societatii Serviciu Public Prestari Servicii SRL pe anul 2021 initiat de 
Primar, Ioan Bohancanu

5

Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si 
cheltuieli al societatii SC CONSTRUCTII BEBA VECHE 2015 SRL pe anul 2021 
initiat de Primar, Ioan Bohancanu

6

Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si 
cheltuieli al societatii SC Spatii Verzi Beba Veche SRL pe anul 2021 initiat de 
Primar, Ioan Bohancanu

7

Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri proprii 
si subventii al Scolii Gimnaziale Beba Veche pe anul 2021 initiat de Primar, Ioan 
Bohancanu

8

Prezentarea rezultatului inventarierii anuale pentru anul 20209

Hotărârea nr. 7/2021 privind bugetul local initial al Comunei Beba Veche pe anul 
2021 si estimarile pe anii 2022 2023 si 2024.

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

 - 



Hotărârea nr. 8/2021 privind aprobarea Statutului Comunei Beba Veche judetul 
Timis.

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

 - 

Hotărârea nr. 9/2021 privind aprobarea Programului de masuri ce vizeaza 
imbunatatirea activitatii de gospodarire si infrumusetare a Comunei Beba Veche.

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

 - 

Hotărârea nr. 10/2021 privind aprobarea asocierii Comunei Beba Veche cu Judetul 
Timis si cu unele unitati administrative teritoriale din judet in vederea constituirii ADI 
pentru SANATATE – MEDIU SAMETIM – Timis.

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

 - 

Hotărârea nr. 11/2021 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al societatii 
Serviciu Public Prestari Servicii SRL pe anul 2021.

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

 - 

Hotărârea nr. 12/2021 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al societatii 
SC CONSTRUCTII BEBA VECHE 2015 SRL pe anul 2021.

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

 - 

Hotărârea nr. 13/2021 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al societatii 
SC Spatii Verzi Beba Veche SRL pe anul 2021.

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

 - 

Hotărârea nr. 14/2021 privind aprobarea bugetului de venituri proprii si subventii al 
Scolii Gimnaziale Beba Veche pe anul 2021.

10 voturi Pentru  de la  10 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


