
Judetul Timis
UAT Comuna Beba Veche
Nr.   

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 bugetului 
de venituri si cheltuieli al Scolii Gimnaziale Beba Veche pe anul 2022 si estimarile pe anii 2023 
2024 si 2025

Considerente legale:
Analizând temeiurile juridice:a)  Prevederil Legii nr. 317/2021 privind bugetul de stat pe anul 
2022. b)  Prevederile art. 1, art. 4, art. 5, art. 19, alin. 1 cât și art. 20 alin. 1, art.39 (6), alin.3 din 
Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare. c)  
Prevederile art.7 din Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică 
locală. d) OMFP nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri și 
cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia,

Situatia in fapt:

         Pentru aceste motive PROPUN

Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli al Scolii Gimnaziale Beba Veche pe anul 2022 si 
estimarile pe anii 2023 2024 si 2025 conform Anexei la prezenta hotărâre.
Responsabilă cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri este Şcoala Gimnazială Beba Veche.
Prezenta hotarare se comunică:
- Institutiei Prefectului- judetul Timis,
- Primarului comunei Beba Veche;
- Scolii Gimnaziale Beba Veche;
- Afisare la sediul institutiei;
- Publicare online la adresa www.primariabebaveche.ro - Monitorul Oficial Local

          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 bugetului de venituri si cheltuieli al Scolii 
Gimnaziale Beba Veche pe anul 2022 si estimarile pe anii 2023 2024 si 2025

         In baza adresei  de la Scoala Gimnaziala Beba Veche inregistrate la Primaria 
comunei Beba Veche sub nr. ,
In urma solicitarii adresate de Primar, Ioan Bohancanu, in calitate de initiator al 
proiectului de hotarare am constatat situatia existenta:

Analizând temeiurile juridice:a)  Prevederil Legii nr. 317/2021 privind bugetul de stat pe 
anul 2022. b)  Prevederile art. 1, art. 4, art. 5, art. 19, alin. 1 cât și art. 20 alin. 1, art.39 
(6), alin.3 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și 
completările ulterioare. c)  Prevederile art.7 din Legea 52/2003 privind transparența 
decizională în administrația publică locală. d) OMFP nr. 3145/2017 privind aprobarea 
formatului şi structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum şi a anexelor de 
fundamentare a acestuia,

          
          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 bugetului de venituri si cheltuieli al Scolii Gimnaziale Beba Veche pe 
anul 2022 si estimarile pe anii 2023 2024 si 2025 am analizat in sedinta acest 
proiect, constatand urmatoarele:
Temeiuri legale invocate si documente atasate:
-Referatul/Expunerea de motive întocmit de Secretar general  nr.    
	
Constatand ca:

Președinte, TERLAI PAVEL- DANIEL

Secretar,     BICAN AURELIAN

Membrii:     TIFAN  MIKLOS

	Comisia de activități și prognoze 
financiare, economie, buget, impozite și 
taxe, juridică și de disciplină, 
administrarea domeniului public și 

                    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

Analizând temeiurile juridice:
a) 	Prevederil Legii nr. 317/2021 privind bugetul de stat pe anul 2022.
b) 	Prevederile art. 1, art. 4, art. 5, art. 19, alin. 1 cât și art. 20 alin. 1, art.39 (6), 
alin.3 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și 
completările ulterioare.
c) 	Prevederile art.7 din Legea 52/2003 privind transparența decizională în 
administrația publică locală.
d) OMFP nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de 
venituri și cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia,



ROMÂNIA
JUDETUL TIMIS
COMUNA BEBA VECHE
CONSILIUL LOCAL

          În temeiul prevederilor art. 129 alin. 7) lit. a) 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 25 alin. 1) din 
Regulamentul de Organizare și Funcționare al Consiliului local al comunei Beba Veche, 
aprobat prin HCL nr. 38/2020:
         Având în vedere Referatul/Expunerea de motive întocmit de Secretar general 
înregistrată sub nr.     
         În baza Avizului eliberat de  Comisia de activități și prognoze financiare, economie, 
buget, impozite și taxe, juridică și de disciplină, administrarea domeniului public și privat, 
realizarea lucrărilor publice, președinte TERLAI PAVEL- DANIEL;

privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Scolii Gimnaziale 
Beba Veche pe anul 2022 si estimarile pe anii 2023 2024 si 2025

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 6/08.02.2022

          Analizând temeiurile juridice:
a) 	Prevederil Legii nr. 317/2021 privind bugetul de stat pe anul 2022.
b) 	Prevederile art. 1, art. 4, art. 5, art. 19, alin. 1 cât și art. 20 alin. 1, art.39 (6), alin.3 din 
Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare.
c) 	Prevederile art.7 din Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația 
publică locală.
d) OMFP nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri și 
cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia,

Articolul 1 - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli al Scolii Gimnaziale Beba Veche 
pe anul 2022 si estimarile pe anii 2023 2024 si 2025 conform Anexei la prezenta 
hotărâre.

Articolul 2 - Responsabilă cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri este Şcoala 
Gimnazială Beba Veche.

Articolul 3 - Prezenta hotarare se comunică:
- Institutiei Prefectului- judetul Timis,
- Primarului comunei Beba Veche;
- Scolii Gimnaziale Beba Veche;
- Afisare la sediul institutiei;
- Publicare online la adresa www.primariabebaveche.ro - Monitorul Oficial Local



Initiator
Ioan Bohancanu, Primar, 

                   Avizat spre legalitate,          
                   Sorin Giuroescu

                   Secretar General al comunei Beba Veche

Repartizat la: 
Comisia de activități și prognoze financiare, economie, buget, impozite și taxe, juridică și 
de disciplină, administrarea domeniului public și privat, realizarea lucrărilor publice, 
președinte TERLAI PAVEL- DANIEL

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;


