
ROMÂNIA
JUDETUL TIMIS
COMUNA BEBA VECHE

          privind Ședința ordinara a Consiliului local al comunei Beba Veche, judetul 
Timis din data de 26.11.2019 
La sedința convocata in urma dispozitiei primarului Ioan Bohancanu nr.44/2019  au 
fost prezenti un numar de 10 consilieri, 
Presedinte de sedinta a fost BRUDER TIMEA-TEREZIA

M  I  N  U  T  A

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

Adoptarea proiectului de hotarare privind plata cotizatiei majorate aferente anului 
2019 catre ADID Timis si mandatarea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara 
de Deseuri Timis sa deruleze procedurile necesare pentru incheierea contractului 
de consultant

1

Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea proiectului retelei scolare a 
unitatilor de invatamant preuniversitar de pe raza comunei Beba Veche pentru 
anul scolar 2020 2021 initiat de Primar, Ioan Bohancanu

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 2019 2020

3

Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri proprii 
si subventii al Scolii Gimnaziale Beba Veche pe anul 2019 initiat de Primar, Ioan 
Bohancanu

4

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

5

Adoptarea proiectului de hotarare privind alocarea sumei de 25 000 lei pentru 
organizarea Serbarii Pomului de Craciun 2019 initiat de Primar, Ioan Bohancanu

6

Adoptarea proiectului de hotarare privind inscriptionarea autoturismelor Primariei 
Beba Veche initiat de PNL, Consilieri

7

Probleme de interes local.8

Hotărârea nr. 32/2019 privind plata cotizației majorate aferente anului 2019 către 
ADID Timiș și mandatarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Deșeuri Timiș 
să deruleze procedurile necesare pentru încheierea contractului de consultanță.

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

 - 



Hotărârea nr. 33/2019 privind aprobarea proiectului rețelei școlare a unităților de 
invățământ preuniversitar de pe raza comunei Beba Veche pentru anul școlar 
2020-2021.

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

 - 

Hotărârea nr. 34/2019 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 2019-2020.

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

 - 

Hotărârea nr. 35/2019 privind aprobarea bugetului de venituri proprii si subventii al 
Şcolii Gimnaziale Beba Veche pe anul 2019.

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

 - 

Hotărârea nr. 36/2019 privind alegerea presedintelui de sedinta.

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

CIOBANU LIVIU - Abtinere

Hotărârea nr. 37/2019 privind alocarea sumei de 25.000 lei pentru organizarea 
Serbarii Pomului de Craciun 2019.

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. 

Secretar general al comunei Beba Veche
Sorin Giuroescu


