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Nr. 314/2.02.2021

APROB PRIMAR,
Ioan Bohancanu

E X P U N E R E   DE    M O T I V E
R E F E R A T   DE    A P R O B A R E
privind necesitatea si oportunitatea adoptarii proiectului de hotarare privind aprobarea actualizarii 
documentatiei pentru obiectivul Construire Scoala cu regim de inaltime P+1E in Beba Veche 
judetul Timis

Considerente legale:
Având în vedere:Hotărârea Consiliului local Beba Veche nr. 12/2017 privind aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici,conform documentaţiei tehnico-economice aferentă obiectivului 
de investiţie "Construire Scoala cu regim de inaltime P+1E in localitatea Beba Veche, comuna 
Beba Veche, judeţul Timiş"
In conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnica legislativa pentru 
elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, HG 907/2016 
din 29 noiembrie 2016privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice și
In conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind finantele publice 
locale, cu modificarile și completarile ulterioare;In temeiul prevederilor art.139 alin. (3), art.166 
alin.(2) lit. k), art.196 alin.(1) lit. a) și art. 197 din O.U.G. nr 57/2019 privind Codul administrativ, 
cu modificarile și completarile ulterioare;

Situatia in fapt:
Este necesară executarea următoarelor acțiuni: actualizare documentatie obiectiv Construire 
Scoala cu regim de inaltime P+1E in loc. Beba Veche, Comuna Veche prin Actualizare SF(studiu 
de fezabilitate),  PT( proiect tehnic DDE( detalii de executie) CS ( caiet sarcini AT ( asistenta 
tehnica din partea proiectantului )  conform HG907.  Se va actualiza SF se va realiza PT 
cuprinzand:  Proiectul de arhitectura, rezistenta, instalatii, utilaje si dotari.  Pretul total al 
actiunilor este de 109.000 lei +TVA include si asistenta tehnica din timpul executiei 27.000 lei 
+TVA din suma contractata, 87.000 lei cuprinde actualizare SF si realizare  PT conform OUG 
114 si HG 907.

         Pentru aceste motive PROPUN

Se aprobă actualizarea documentatiei pentru obiectivul ”Construire Scoala cu regim de inaltime 
P+1E in Beba Veche, judetul Timiș”.
Actualizarea va cuprinde următoarele documente:
SF (studiu de fezabilitate);
PT(proiect tehnic), cuprinzand Proiectul de arhitectura, rezistenta, instalatii, utilaje si dotari; 
DDE (detalii de executie);
CS (caiet sarcini);
AT (asistenta tehnica din partea proiectantului din timpul executiei).
 
Pretul total al actiunilor este de 109.000 lei +TVA structurat astfel:
-asistenta tehnica 27.000 lei +TVA,
-actualizare SF si realizare  PT, DDE și CS în sumă de 87.000 lei + TVA.
Primarul comunei Beba Veche împreună cu compartimentul de specialitate va aduce la 
indeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competen țelor legale.
Prezenta hotarare se comunică:
- Institutiei Prefectului- judetul Timis,
- Primarului comunei Beba Veche;
- Afisare la sediul institutiei;



- Publicare pe site web http://primariabebaveche.blogspot.com/p/monitorul-local.html;

          Ioan Bohancanu
          Primar

          Intocmit
          Secretar general



Judetul Timis UAT Comuna Beba Veche
Nr.

                    R E F E R A T   DE   S P E C I A L I T A T E
          la proiectul de hotarare privind aprobarea actualizarii documentatiei pentru 
obiectivul Construire Scoala cu regim de inaltime P+1E in Beba Veche judetul Timis

         In urma solicitarii adresate de Primar, Ioan Bohancanu, in calitate de initiator al 
proiectului de hotarare am constatat situatia existenta:

Având în vedere:Hotărârea Consiliului local Beba Veche nr. 12/2017 privind aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici,conform documentaţiei tehnico-economice aferentă 
obiectivului de investiţie "Construire Scoala cu regim de inaltime P+1E in localitatea Beba 
Veche, comuna Beba Veche, judeţul Timiş"
In conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnica legislativa 
pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare, HG 907/2016 din 29 noiembrie 2016privind etapele de elaborare și conținutul-
cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții 
finanțate din fonduri publice și
In conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind finantele 
publice locale, cu modificarile și completarile ulterioare;In temeiul prevederilor art.139 
alin. (3), art.166 alin.(2) lit. k), art.196 alin.(1) lit. a) și art. 197 din O.U.G. nr 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificarile și completarile ulterioare;

          

          Pentru aceste motive sustinem adoptarea acestui proiect de hotarare a Consiliului 
local.



                    Comisia de specialitate a Consiliului local al comunei Beba Veche, in 
urma repartizarii documentatiei privind proiectul de hotarare atasat, privind 
aprobarea actualizarii documentatiei pentru obiectivul Construire Scoala cu 
regim de inaltime P+1E in Beba Veche judetul Timis am analizat in sedinta acest 
proiect, constatand urmatoarele:
Temeiuri legale invocate si documente atasate:
-Referatul/Expunerea de motive întocmit de Secretar general  nr. 314/2.02.2021
	
Constatand ca:

Președinte, ȘULI MONIKA-ESZTER

Secretar,     CIOBANU LIVIU

Membrii:     CHIRA IOAN-RADU

	Comisia de organizare și dezvoltare 
urbanistică, amenajarea teritoriului și 
urbanism, protecția mediului 
înconjurător, agricultură și turism

                    Pentru aceste motive, Comisia de specialitate a Consiliului local al 
comunei Beba Veche,  avizam favorabil proiectul de hotarare si propunem 
supunerea spre adoptare in sedinta Consiliului local.

AVIZ FAVORABIL

Având în vedere:
Hotărârea Consiliului local Beba Veche nr. 12/2017 privind aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici,conform documentaţiei tehnico-economice 
aferentă obiectivului de investiţie "Construire Scoala cu regim de inaltime 
P+1E in localitatea Beba Veche, comuna Beba Veche, judeţul Timiş"

In conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnica 
legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare, HG 907/2016 din 29 noiembrie 2016
privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri 
publice și

In conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind 
finantele publice locale, cu modificarile și completarile ulterioare;
In temeiul prevederilor art.139 alin. (3), art.166 alin.(2) lit. k), art.196 alin.(1) lit. 
a) și art. 197 din O.U.G. nr 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile 
și completarile ulterioare;



ROMÂNIA
JUDETUL TIMIS
COMUNA BEBA VECHE
CONSILIUL LOCAL

          În temeiul prevederilor art. art. 129 alin. 2) lit. b) si art. 136 alin. (1) din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ inițiez prezentul

                                        P R O I E C T    DE    H O T Ă R Â R E: 

          Ioan Bohancanu, în calitate de Primar, în baza articolului 26 din Regulamentul de 
Organizare și Funcționare al Consiliului local al comunei Beba Veche, aprobat prin HCL 
nr. 43/2016:
         Având în vedere Referatul/Expunerea de motive întocmit de Secretar general 
înregistrată sub nr. 314/2.02.2021 
         În baza Avizului eliberat de  Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, 
amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului înconjurător, agricultură și turism, 
președinte ȘULI MONIKA-ESZTER;

privind aprobarea actualizarii documentatiei pentru obiectivul Construire 
Scoala cu regim de inaltime P+1E in Beba Veche judetul Timis

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 5/02.02.2021

          Având în vedere:
Hotărârea Consiliului local Beba Veche nr. 12/2017 privind aprobarea indicatorilor 
tehnico-economici,conform documentaţiei tehnico-economice aferentă obiectivului de 
investiţie "Construire Scoala cu regim de inaltime P+1E in localitatea Beba Veche, 
comuna Beba Veche, judeţul Timiş"

          In conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind Normele de tehnica 
legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si 
completarile ulterioare, HG 907/2016 din 29 noiembrie 2016
privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice 
aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice și

          In conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind 
finantele publice locale, cu modificarile și completarile ulterioare;
In temeiul prevederilor art.139 alin. (3), art.166 alin.(2) lit. k), art.196 alin.(1) lit. a) și art. 
197 din O.U.G. nr 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile și completarile 
ulterioare;

Articolul 1 - Se aprobă actualizarea documentatiei pentru obiectivul ”Construire Scoala 
cu regim de inaltime P+1E in Beba Veche, judetul Timiș”.

Articolul 2 - Actualizarea va cuprinde următoarele documente:
SF (studiu de fezabilitate);
PT(proiect tehnic), cuprinzand Proiectul de arhitectura, rezistenta, instalatii, utilaje si 
dotari; 
DDE (detalii de executie);
CS (caiet sarcini);
AT (asistenta tehnica din partea proiectantului din timpul executiei).



Articolul 3 -  
Pretul total al actiunilor este de 109.000 lei +TVA structurat astfel:
-asistenta tehnica 27.000 lei +TVA,
-actualizare SF si realizare  PT, DDE și CS în sumă de 87.000 lei + TVA.

Articolul 4 - Primarul comunei Beba Veche împreună cu compartimentul de specialitate 
va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotărâri, conform competen țelor legale.

Articolul 5 - Prezenta hotarare se comunică:
- Institutiei Prefectului- judetul Timis,
- Primarului comunei Beba Veche;
- Afisare la sediul institutiei;
- Publicare pe site web http://primariabebaveche.blogspot.com/p/monitorul-local.html;

Initiator
Ioan Bohancanu, Primar, 

                   Avizat spre legalitate,          
                   Sorin Giuroescu

                   Secretar General al comunei Beba Veche

Repartizat la: 
Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și urbanism, 
protecția mediului înconjurător, agricultură și turism, președinte ȘULI MONIKA-ESZTER

Hotararea este cu caracter normativ si se va adopta cu votul majoritătii simple a 
consilierilor locali prezenti.

Art.5 lit. ee) majoritatea simpla - primul numar natural mai mare decat jumatate din 
totalul membrilor prezenti la o sedinta a organului colegial, cu conditia indeplinirii 
cvorumului;


