
Judetul Timis
UAT Comuna Beba Veche
Nr. 1270/9.04.2021

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 bugetul local initial al 
Comunei Beba Veche pe anul 2021 si estimarile pe anii 2022 2023 si 2024

Considerente legale:
Analizând temeiurile juridice:a) Prevederile Legii nr.15 din 08.03.2021 privind bugetul de stat pe 
anul 2021 . 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) art. 15 alin. (2), art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) și alin. (2) și art. 138 alin. (4) și alin. 
(5)  din Constituția României, republicată; e) art. 3 și 4 din Carta europeană a autonomiei locale, 
adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; f) art. 7 alin. (2) 
din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu modificările și 
completările ulterioare; g) art. 1 alin. (2), art. 3, art.75 alin.(1) lit. g), art. 87 alin.(3) ultima teză, 
art. 88,art. 89 alin.(6), art. 90 alin.(1) art. 95 alin.(2) , art.96, art. 98, art. 104 alin. (2), art. 105 
alin.(1), art. 109 alin.(4), art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b) coroborat cu alin. (4) lit. a), raportate la 
cele ale art. 155 alin. (1) lit. (c), combinat cu alin. (4) lit. b), art. 129 alin.(5), art. 197 alin.(1), (2), 
(4) și (5), art. 198 alin. (1),  și art. 199 alin. (1) și  (2), art. 240, art. 491 alin.(2), art. 458 alin.(4), 
art.547 alin.(2), art. 575 alin.(1), art. 3 alin.(2) anexa nr. 1   din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare; h) Legea nr. 
16/2021 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021; i) Legea-cadru nr. 153/2017 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; j) art. 
8, art. 9 alin. (5), art. 44 alin. (6), art. 88 alin. (2), art. 103 alin. (2), art. 104 alin. (2) și art. 105 
alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; k) art. 
2 alin. (2), art. 64 alin. (1) și art. 138 din Codul fiscal al României, adoptat prin Legea nr. 
227/2015, cu modificările și completările ulterioare;  l) art. 40 din Legea nr.448/2006 privind 
protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; m) art. 2 alin. (2), art. 41 alin. (5), art. 50 alin. (4), art. 58, art. 59, art. 61, 
art. 62  și art. 70 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; n) art. 1 alin. (2) și alin. 
(5) din Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru 
autoritățile administrației publice și instituțiile publice, aprobată prin Legea nr. 247/2002, cu 
modificările și completările ulterioare; o) Hotărârii Consiliului Județean Timis privind repartizarea 
sumelor din TVA și impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru unitățile 
administrativ teritoriale din județul Timiș pe anul 2021 și estimări pe anii 2022 – 2024;
Se aprobă bugetul local inițial al Comunei Beba Veche pe anul 2021 și estimările pe anii 2022, 
2023 si 2024. Fondul de rulment folosit în anul 2021 este 245 mii lei, astfel;Anexa nr. 1 - Bugetul 
Local pe anul 2021; Anexa nr. 2 - Programul de investiții pe anul 2021; Anexa nr. 3 - Lista 
obiectivelor de investiții pe trimestre 2021.
Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei Beba 
Veche, prin Compartimentul contabilitate, venituri si urmarire, incasare taxe si impozite.

Situatia in fapt:

         Pentru aceste motive PROPUN



Prezenta hotarare se comunică:
- Institutiei Prefectului- judetul Timis,
- Consiliului Județean Timiș,
- Direcției Generale a Finanţelor Publice Timiș,
- Trezoreriei Sânnicolau Mare,
- 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. 1271/9.04.2021

                    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 bugetul local initial al Comunei Beba Veche pe anul 
2021 si estimarile pe anii 2022 2023 si 2024

         In baza adresei  de la Consiliului Județean Timiș, Direcția buget, finanțe, 
Informatizare- Compartiment Buget și adresa nr. 934/5.04.2021 a DGRFP Timișoara-
Activitatea de Trezorerie șiu Contabilitate Publică Timiș, inregistrate la Primaria comunei 
Beba Veche sub nr. 7296/7.04.2021,
In urma solicitarii adresate de Primar, Ioan Bohancanu, in calitate de initiator al 
proiectului de hotarare am constatat situatia existenta:

Analizând temeiurile juridice:a) Prevederile Legii nr.15 din 08.03.2021 privind bugetul de 
stat pe anul 2021 . 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) art. 15 alin. (2), art. 120 alin. (1), art. 121 
alin. (1) și alin. (2) și art. 138 alin. (4) și alin. (5)  din Constituția României, republicată; e) 
art. 3 și 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 
octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; f) art. 7 alin. (2) din Codul civil al 
României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu modificările și completările 
ulterioare; g) art. 1 alin. (2), art. 3, art.75 alin.(1) lit. g), art. 87 alin.(3) ultima teză, art. 
88,art. 89 alin.(6), art. 90 alin.(1) art. 95 alin.(2) , art.96, art. 98, art. 104 alin. (2), art. 105 
alin.(1), art. 109 alin.(4), art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b) coroborat cu alin. (4) lit. a), 
raportate la cele ale art. 155 alin. (1) lit. (c), combinat cu alin. (4) lit. b), art. 129 alin.(5), 
art. 197 alin.(1), (2), (4) și (5), art. 198 alin. (1),  și art. 199 alin. (1) și  (2), art. 240, art. 
491 alin.(2), art. 458 alin.(4), art.547 alin.(2), art. 575 alin.(1), art. 3 alin.(2) anexa nr. 1   
din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
completările ulterioare; h) Legea nr. 16/2021 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe 
anul 2021; i) Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice, cu modificările și completările ulterioare; j) art. 8, art. 9 alin. (5), art. 44 alin. (6), 
art. 88 alin. (2), art. 103 alin. (2), art. 104 alin. (2) și art. 105 alin. (2) din Legea educației 
naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare; k) art. 2 alin. (2), art. 64 
alin. (1) și art. 138 din Codul fiscal al României, adoptat prin Legea nr. 227/2015, cu 
modificările și completările ulterioare;  l) art. 40 din Legea nr.448/2006 privind protecția și 
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; m) art. 2 alin. (2), art. 41 alin. (5), art. 50 alin. (4), art. 58, art. 59, 
art. 61, art. 62  și art. 70 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; n) art. 1 alin. (2) și alin. (5) din Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind 
stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile 
publice, aprobată prin Legea nr. 247/2002, cu modificările și completările ulterioare; o) 
Hotărârii Consiliului Județean Timis privind repartizarea sumelor din TVA și impozitul pe 
venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru unitățile administrativ teritoriale din 
județul Timiș pe anul 2021 și estimări pe anii 2022 – 2024;
Se aprobă bugetul local inițial al Comunei Beba Veche pe anul 2021 și estimările pe anii 
2022, 2023 si 2024. Fondul de rulment folosit în anul 2021 este 245 mii lei, astfel;Anexa 
nr. 1 - Bugetul Local pe anul 2021; Anexa nr. 2 - Programul de investiții pe anul 2021; 
Anexa nr. 3 - Lista obiectivelor de investiții pe trimestre 2021.
Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează primarul 
comunei Beba Veche, prin Compartimentul contabilitate, venituri si urmarire, incasare 



taxe si impozite.

          Bugetul local pe anul 2021 cuprinde :
Venituri:
 Total Impozite si Taxe Locale 		 2.612.280 din care
Imp pe venit din transferul proprietatiilor 	10000
Impozit și taxa  clădiri PF 	57000
Impozit cladiri PJ 	18500
Impozit teren PF 	105000
Impozit teren PJ 	16000
Taxa auto PF 	150000
Taxa auto PJ 	36000
Taxa salubritate PF 	78000
Impozit pe teren extravilan 	477000
Venituri din concesiuni si inchirieri 	53000
Amenzi PF 	65000
Taxa apa 	97000
Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea inv PNDL 	1396500
Sume alocate din bugetul AFIR 	25534
Sume din TVA primite din proiect AFIR 	27746
 Total Venituri 	 BUGETUL DE STAT  	 2.134.400 
 Fond Rulment 	 Fond Rulment Suma ramasa in Cont din 2020 	 245.000 
 Venituri de la Bugetul de Stat Primarie si Scoala 	 Sume alocate din cote defalcate din 
impozitul pe venit (cod 04.02.04) 	 1.066.000 
	 Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bug  locale (cod 11.02.06) 	 150.000 
	 Sume defalcate din TVA pentru drumuri comunale (cod 11.02.05) 	 101.000 
	 Cote defalcate din impozitul pe venit  ( cod 04.02.01) 	 284.000 
	 Sume repartizare de la CJT ( COD 04.02.05) 	 190.000 
 Total Cote Primarie 		 1.791.000 
 Total Cote Scoala 	 Sume defalcate din TVA pentru finantarea invatamant chelt mat , 
burse si CES  	 144.400 
 Total Asistenta Sociala 		 196.000 
 Total Incalzire 		 3.000 
 TOTAL VENITURI 2021 			 4.746.680
 Cheltuieli:
Salarii  
 Salarii Aparat Administrativ 	 1.000.000 
 Invatamant  	 Burse , CES  	 47.400 
	 Cheltuieli de functionare conform Legii 1/2011 	 97.000 
	 Cofinantarea cheltuielilor materiale din fd proprii primarie 	
 Total cap 65.02  
	 Invatamant 	 144.400 
 Total Cap 68.02                  
 Cheltuieli materiale sustinute de primarie pentru cazuri soc.             15000  
	 Salariile asistentilor personali  si Indemnizatii Persoane cu Handicap , AJUTOR DE 
INCALZIRE  	 233.000 
	 Sume alocate pentru achitarea datoriei publice locale  	 161.000 
	 Birotica și furnituri de birou 	 5.000 
	 Iluminat si incalzire  	 40.000 
	 Piese de schimb  	 -   
	 Posta si telecomunicatii  	 16.000 
	 Deplasari 	 18.000 



	 Materiale de curatenie  	 11.000 
	 Cărți și publicatii  	 10.000 
	 Servicii efectuate de colaboratori externi (control financiar, cahizitii publice , programe 
informatice, licente soft, medicina si protecția muncii , servicii juridice , etc) 	 160.000 
	 Obiecte inventar 	 5.000 
	 Alte cheltuieli de functionare  	 85.000 
		
 Total Cap . 51.02 	 Administratie Publica  	 350.000 
 Total  Cap 61.02 	 Materiale  Protectie Civila contra incendiilor  	 8.000 
 Cultura, Camin, Intretinere si Functionare 	 Agenda cultural sportiva 	 38.000 
	 Iluminat si incalzire  	 12.000 
	 Deplasari 	
	 Alte cheltuieli cu intretinerea si functionarea  	
 Total Cultura 		 50.000 
 Intretinere spatii verzi 		
	 Intretinere Parcuri, spatii verzi 	 240.000 
 Total Cap.67.02 	 Cultura, Sport, Spatii Verzi  	 290.000 
 Total Cap 68.02                  
Cheltuieli materiale sustinute de primarie pentru cazuri soc.             15000  
 Sustinere Familii cu Probleme Sociale, chelt materiale  	 5.000 
 Locuinte Servicii si Dezvoltare Publica 	 Iluminatul public  	 40.000 
	  Energie electrică hidrofoare  	 45.000 
	 Materiale și servicii privind intretinerea retelei de apa  	 50.000 
	 Combustibil pentru parcul auto propriu, utilaje si transport scolar 	 62.000 
	 Piese de schimb  	 30.000 
	 Cheltuieli cu servicii și materiale ptr intretinerea comunei  	 400.000 
	 Transferuri către ADI-uri asociate  	 100.000 
 Total Cap 70.02 
	 Locuinte , servicii si dezvoltare publica  	 727.000 
	 Salubrizarea comunei  	 250.000 
 Total Cap 74.02 	               
   Protectia mediului si salubrizare 	 250.000 
	 Cheltuieli privind intretinerea drumurilor comunale   	 20.000 
 Total Cap.84.02                                    Transporturi, drumuri si strazi  		 20.000 
  TOTAL CHELTUIELI FUNCTIONARE 	 FUNCTIONARE  	 3.188.400
 Cheltuieli Investitii 	 Utilaje prin finanțare AFIR  	 245.000 
	 TOTAL INVESTITII DIN FD RULMENT  	 245.000 
	 Demolare și construire anexe primărie 	 30.000 
	 Reparații capitale și execuție  trotuare  	 363.000 
	 Rate leasing utilaje  	 96.000 
	 Studiu fezabilitate canalizare  	 190.000 
	 Proiect tehnic școala  	 40.000 
	 Asfaltare în localitatea Beba Veche prin PNDL  	 1.396.500 
	 Sume de achitat pentru finalizarea proiectului AFIR ,, Dotarea caminelor culturale ,,  	 
83.280 
	 TOTAL INVESTITII  CURENTE 	 2.198.780 
		
	           TOTAL INVESTITII  	 2.443.780

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



Compartiment  CONTABILITATE, VENITURI SI URMARIRE, INCASARE TAXE SI 
IMPOZITE



                    Comisia de specialitate a Consiliului local al comunei Beba Veche, in 
urma repartizarii documentatiei privind proiectul de hotarare atasat, privind 
bugetul local initial al Comunei Beba Veche pe anul 2021 si estimarile pe anii 
2022 2023 si 2024 am analizat in sedinta acest proiect, constatand urmatoarele:
Temeiuri legale invocate si documente atasate:
-Referatul/Expunerea de motive întocmit de Secretar general  nr. 1270/9.04.2021
-Raportul de specialitate întocmit de Compartiment  CONTABILITATE, VENITURI SI 
URMARIRE, INCASARE TAXE SI IMPOZITE nr. 1271/9.04.2021
	-Adresa 7296/7.04.2021 de la Consiliului Județean Timiș, Direcția buget, finanțe, 
Informatizare- Compartiment Buget și adresa nr. 934/5.04.2021 a DGRFP 
Timișoara- Activitatea de Trezorerie șiu Contabilitate Publică Timiș,;
Constatand ca:

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

AVIZ FAVORABIL

Analizând temeiurile juridice:
a)	Prevederile Legii nr.15 din 08.03.2021 privind bugetul de stat pe anul 2021 .
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 transparen ța decizională în 
administrația publică locală.
d)	art. 15 alin. (2), art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) și alin. (2) și art. 138 alin. 
(4) și alin. (5)  din Constituția României, republicată;
e)	art. 3 și 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg 
la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
f)	art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare;
g)	art. 1 alin. (2), art. 3, art.75 alin.(1) lit. g), art. 87 alin.(3) ultima teză, art. 
88,art. 89 alin.(6), art. 90 alin.(1) art. 95 alin.(2) , art.96, art. 98, art. 104 alin. 
(2), art. 105 alin.(1), art. 109 alin.(4), art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b) coroborat 
cu alin. (4) lit. a), raportate la cele ale art. 155 alin. (1) lit. (c), combinat cu alin. 
(4) lit. b), art. 129 alin.(5), art. 197 alin.(1), (2), (4) și (5), art. 198 alin. (1),  și 
art. 199 alin. (1) și  (2), art. 240, art. 491 alin.(2), art. 458 alin.(4), art.547 
alin.(2), art. 575 alin.(1), art. 3 alin.(2) anexa nr. 1   din Ordonan ța de urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare;
h)	Legea nr. 16/2021 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021;
i)	Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice, cu modificările și completările ulterioare;
j)	art. 8, art. 9 alin. (5), art. 44 alin. (6), art. 88 alin. (2), art. 103 alin. (2), art. 104 
alin. (2) și art. 105 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu 
modificările și completările ulterioare;
k)	art. 2 alin. (2), art. 64 alin. (1) și art. 138 din Codul fiscal al României, adoptat 
prin Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare; 



Președinte, TERLAI PAVEL- DANIEL

Secretar,     BICAN AURELIAN

Membrii:     TIFAN  MIKLOS

                    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.

l)	art. 40 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor 
persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
m)	art. 2 alin. (2), art. 41 alin. (5), art. 50 alin. (4), art. 58, art. 59, art. 61, art. 62  
și art. 70 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare;
n)	art. 1 alin. (2) și alin. (5) din Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind 
stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorită țile administrației publice 
și instituțiile publice, aprobată prin Legea nr. 247/2002, cu modificările și 
completările ulterioare;
o)	Hotărârii Consiliului Județean Timis privind repartizarea sumelor din TVA și 
impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru unită țile 
administrativ teritoriale din județul Timiș pe anul 2021 și estimări pe anii 2022 – 
2024;

Se aprobă bugetul local inițial al Comunei Beba Veche pe anul 2021 și 
estimările pe anii 2022, 2023 si 2024. Fondul de rulment folosit în anul 2021 
este 245 mii lei, astfel;
Anexa nr. 1 - Bugetul Local pe anul 2021;
Anexa nr. 2 - Programul de investiții pe anul 2021;
Anexa nr. 3 - Lista obiectivelor de investiții pe trimestre 2021.

Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează 
primarul comunei Beba Veche, prin Compartimentul contabilitate, venituri si 
urmarire, incasare taxe si impozite.



ROMÂNIA
JUDETUL TIMIS
COMUNA BEBA VECHE
CONSILIUL LOCAL

          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. 1270/9.04.2021  precum si Raportul de specialitate întocmit de   
Compartiment  CONTABILITATE, VENITURI SI URMARIRE, INCASARE TAXE SI 
IMPOZITE înregistrat sub nr. 1271/9.04.2021
         Văzând adresa nr. 7296/7.04.2021 emisă de Consiliului Județean Timiș, Direcția 
buget, finanțe, Informatizare- Compartiment Buget și adresa nr. 934/5.04.2021 a DGRFP 
Timișoara- Activitatea de Trezorerie șiu Contabilitate Publică Timiș,;
         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 și  Comisia pentru 
învățământ, activitate științifică, activități social-culturale, sportive și de agrement, muncă, 
tineret, relații cu cultele, sănătate și familie, protecție socială și protecția copilului, 
președinte ARDELEAN GHEORGHE;

privind bugetul local initial al Comunei Beba Veche pe anul 2021 si 
estimarile pe anii 2022 2023 si 2024

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 7/12.04.2021

          Analizând temeiurile juridice:
a)	Prevederile Legii nr.15 din 08.03.2021 privind bugetul de stat pe anul 2021 .
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 transparen ța decizională în administrația 
publică locală.
d)	art. 15 alin. (2), art. 120 alin. (1), art. 121 alin. (1) și alin. (2) și art. 138 alin. (4) și alin. 
(5)  din Constituția României, republicată;
e)	art. 3 și 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 
octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
f)	art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, republicat, cu 
modificările și completările ulterioare;
g)	art. 1 alin. (2), art. 3, art.75 alin.(1) lit. g), art. 87 alin.(3) ultima teză, art. 88,art. 89 
alin.(6), art. 90 alin.(1) art. 95 alin.(2) , art.96, art. 98, art. 104 alin. (2), art. 105 alin.(1), art. 
109 alin.(4), art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b) coroborat cu alin. (4) lit. a), raportate la cele ale 
art. 155 alin. (1) lit. (c), combinat cu alin. (4) lit. b), art. 129 alin.(5), art. 197 alin.(1), (2), (4) 
și (5), art. 198 alin. (1),  și art. 199 alin. (1) și  (2), art. 240, art. 491 alin.(2), art. 458 alin.(4), 
art.547 alin.(2), art. 575 alin.(1), art. 3 alin.(2) anexa nr. 1   din Ordonan ța de urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare;
h)	Legea nr. 16/2021 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021;
i)	Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 
modificările și completările ulterioare;
j)	art. 8, art. 9 alin. (5), art. 44 alin. (6), art. 88 alin. (2), art. 103 alin. (2), art. 104 alin. (2) și 
art. 105 alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările 
ulterioare;



          În temeiul prevederilor art. art. 129 alin. 4) 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: 

k)	art. 2 alin. (2), art. 64 alin. (1) și art. 138 din Codul fiscal al României, adoptat prin Legea 
nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare; 
l)	art. 40 din Legea nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu 
handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
m)	art. 2 alin. (2), art. 41 alin. (5), art. 50 alin. (4), art. 58, art. 59, art. 61, art. 62  și art. 70 
din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
n)	art. 1 alin. (2) și alin. (5) din Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor 
normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, 
aprobată prin Legea nr. 247/2002, cu modificările și completările ulterioare;
o)	Hotărârii Consiliului Județean Timis privind repartizarea sumelor din TVA și impozitul pe 
venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru unită țile administrativ teritoriale din județul 
Timiș pe anul 2021 și estimări pe anii 2022 – 2024;

          Se aprobă bugetul local inițial al Comunei Beba Veche pe anul 2021 și estimările pe 
anii 2022, 2023 si 2024. Fondul de rulment folosit în anul 2021 este 245 mii lei, astfel;
Anexa nr. 1 - Bugetul Local pe anul 2021;
Anexa nr. 2 - Programul de investiții pe anul 2021;
Anexa nr. 3 - Lista obiectivelor de investiții pe trimestre 2021.

          Cu punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează primarul 
comunei Beba Veche, prin Compartimentul contabilitate, venituri si urmarire, incasare taxe 
si impozite.

Articolul 1 - Prezenta hotarare se comunică:
- Institutiei Prefectului- judetul Timis,
- Consiliului Județean Timiș,
- Direcției Generale a Finanţelor Publice Timiș,
- Trezoreriei Sânnicolau Mare,
- 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 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
Comisia pentru învățământ, activitate științifică, activități social-culturale, sportive și de 

agrement, muncă, tineret, relații cu cultele, sănătate și familie, protecție socială și 
protecția copilului, președinte ARDELEAN GHEORGHE

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;


