
ROMÂNIA
JUDETUL TIMIS
COMUNA BEBA VECHE

          privind Ședința extraordinara a Consiliului local al comunei Beba Veche, 
judetul Timis din data de 30.05.2022 
La sedința convocata in urma dispozitiei primarului Ioan Bohancanu nr.19/2022  au 
fost prezenti un numar de 11 consilieri, absenti fiind: 
Presedinte de sedinta a fost CIOBANU LIVIU

M  I  N  U  T  A

          Au fost adoptate un număr de 4 hotărâri, după cum urmează:

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

1

Adoptarea proiectului de hotarare privind inscrierea in Cartea funciara in 
proprietatea comunei Beba Veche domeniul privat a terenului cu nr top 759 1 
initiat de Primar, Ioan Bohancanu

2

Adoptarea proiectului de hotarare privind actualizarea Strategiei de dezvoltare 
locala a comunei BEBA VECHE pentru perioada 2021 2027 initiat de Primar, 
Ioan Bohancanu

3

Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea proiectului Realizare piste de 
biciclete in comuna Beba Veche – sat Cherestur si conexiune sat Pordeanu 
judetul Timis initiat de Primar, Ioan Bohancanu

4

Hotărârea nr. 20/2022 privind alegerea presedintelui de sedinta.

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

CIOBANU LIVIU - Abtinere

Hotărârea nr. 21/2022 privind inscrierea in Cartea funciara in proprietatea comunei 
Beba Veche domeniul privat a terenului cu nr top 759 1.

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

DANCĂU DAN- DUMITRU - Nu voteaza

Hotărârea nr. 22/2022 privind actualizarea Strategiei de dezvoltare locala a comunei 
BEBA VECHE pentru perioada 2021 2027.

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

 - 

Hotărârea nr. 23/2022 privind aprobarea proiectului Realizare piste de biciclete in 
comuna Beba Veche – sat Cherestur si conexiune sat Pordeanu judetul Timis.

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



ARDELEAN GHEORGHE - Impotriva

        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


