
Judetul Timis
UAT Comuna Beba Veche
Nr. 1235/9.04.2021

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 aprobarea Statutului 
Comunei Beba Veche judetul Timis

Considerente legale:
În conformitate cu art.104 din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ și 
Ordinul nr. 25/2021 pentru aprobarea modelului orientativ al statutului unității administrativ-
teritoriale, precum și a modelului orientativ al regulamentului de organizare și funcționare a 
consiliului local emis de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației;
Realizând publicarea anunțului privind elaborarea proiectului de hotărâre privind aprobarea 
Statutului Comunei Beba Veche, județul Timiș, în contextul prevederilor art. 7 din Legea nr. 
52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu completările ulterioare, 
înregistrat la nr. 7343/29.12.2020 și care a făcut obiectul afișării pe site-ul instituţiei,

Situatia in fapt:
În urma aparitiei Ordinului nr. 25/25.01.2021 al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației prin care a fost stabilit un model unitar al statului UAT, se impune actualizarea 
statutului publicat anterior, cu formatul si anexele corespunzătoare.
pentru aceasta au fost făcute verificări ale documentelor Primăriei și s-a actualizat inventarul 
domeniului public și privat al comunei.

         Pentru aceste motive PROPUN

Se aprobă Statutul Comunei Beba Veche, județul Timiș, conform Anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.
Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul Comunei Beba Veche, 
prin aparatul de specialitate.
Prezenta hotărâre poate fi contestată la instan ța de contencios administrativ,în condițiile și 
termenele prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările și 
completările ulterioare
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
          Aparat de specialitate al primarului





Judetul Timis UAT Comuna Beba Veche
Nr. 1236/9.04.2021

                    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 aprobarea Statutului Comunei Beba Veche judetul 
Timis

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

În conformitate cu art.104 din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul 
administrativ și Ordinul nr. 25/2021 pentru aprobarea modelului orientativ al statutului 
unității administrativ-teritoriale, precum și a modelului orientativ al regulamentului de 
organizare și funcționare a consiliului local emis de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației;
Realizând publicarea anunțului privind elaborarea proiectului de hotărâre privind 
aprobarea Statutului Comunei Beba Veche, județul Timiș, în contextul prevederilor art. 7 
din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu 
completările ulterioare, înregistrat la nr. 7343/29.12.2020 și care a făcut obiectul afișării 
pe site-ul instituţiei,

          In circumstanțele actuale, Precizând că revizuirea Regulamentului de organizare 
și funcționare a Consiliului
local nu a fost posibilă până la această dată din lipsa unui ordin al ministrului de resort 
prin care să fie aprobat un model orientativ al statutului comunei,
În considerarea prevederilor Ordinului nr. 25/2021 pentru aprobarea modelului orientativ 
al statutului unităţii administrativ - teritoriale, precum şi a modelului orientativ al
regulamentului de organizare şi funcţionare a consiliului local a fost intocmit in anexa 
Statutul comunei Beba Veche care a fost publicat pentru dezbaterea publică.

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

Secretar general



                    Comisia de specialitate a Consiliului local al comunei Beba Veche, in 
urma repartizarii documentatiei privind proiectul de hotarare atasat, privind 
aprobarea Statutului Comunei Beba Veche judetul Timis am analizat in sedinta 
acest proiect, constatand urmatoarele:
Temeiuri legale invocate si documente atasate:
-Referatul/Expunerea de motive întocmit de Aparat de specialitate al primarului  
nr. 1235/9.04.2021
-Raportul de specialitate întocmit de Secretar general nr. 1236/9.04.2021
	
Constatand ca:

Președinte, HORVATH STEFAN

Secretar,     SULI MONIKA- ESZTER

Membrii:     BERBECARU ALIN- CONSTANTIN

	Comisia pentru administrația publică 
locală, servicii publice, relații cu publicul, 
gospodărirea localității, probleme ale 
minorităților, apărarea ordinii publice, 

                    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

În conformitate cu art.104 din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul 
administrativ și Ordinul nr. 25/2021 pentru aprobarea modelului orientativ al 
statutului unității administrativ-teritoriale, precum și a modelului orientativ al 
regulamentului de organizare și funcționare a consiliului local emis de 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației;

Realizând publicarea anunțului privind elaborarea proiectului de hotărâre 
privind aprobarea Statutului Comunei Beba Veche, jude țul Timiș, în contextul 
prevederilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparen ța decizională în 
administrația publică, cu completările ulterioare, înregistrat la nr. 
7343/29.12.2020 și care a făcut obiectul afișării pe site-ul instituţiei,



ROMÂNIA
JUDETUL TIMIS
COMUNA BEBA VECHE
CONSILIUL LOCAL

          În temeiul prevederilor art. art. 129 alin. 2) 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 Aparat de specialitate 
al primarului înregistrată sub nr. 1235/9.04.2021  precum si Raportul de specialitate 
întocmit de   Secretar general înregistrat sub nr. 1236/9.04.2021
         În baza Avizului eliberat de  Comisia pentru administrația publică locală, servicii 
publice, relații cu publicul, gospodărirea localității, probleme ale minorităților, apărarea 
ordinii publice, respectarea drepturilor si libertăților cetățenilor, relații internaționale, 
președinte HORVATH STEFAN;

privind aprobarea Statutului Comunei Beba Veche judetul Timis

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 8/13.04.2021

          În conformitate cu art.104 din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul 
administrativ și Ordinul nr. 25/2021 pentru aprobarea modelului orientativ al statutului 
unității administrativ-teritoriale, precum și a modelului orientativ al regulamentului de 
organizare și funcționare a consiliului local emis de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 
Publice și Administrației;

          Realizând publicarea anunțului privind elaborarea proiectului de hotărâre privind 
aprobarea Statutului Comunei Beba Veche, jude țul Timiș, în contextul prevederilor art. 7 
din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu 
completările ulterioare, înregistrat la nr. 7343/29.12.2020 și care a făcut obiectul afișării pe 
site-ul instituţiei,

          

Articolul 1 - Se aprobă Statutul Comunei Beba Veche, jude țul Timiș, conform Anexei 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Articolul 2 - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul 
Comunei Beba Veche, prin aparatul de specialitate.

Articolul 3 - Prezenta hotărâre poate fi contestată la instan ța de contencios 
administrativ,în condițiile și termenele prevăzute de Legea contenciosului administrativ 
nr.554/2004, cu modificările și completările ulterioare

Articolul 4 - 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 pentru administrația publică locală, servicii publice, relații cu publicul, 
gospodărirea localității, probleme ale minorităților, apărarea ordinii publice, respectarea 
drepturilor si libertăților cetățenilor, relații internaționale, președinte HORVATH STEFAN

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;


