
Judetul Timis
UAT Comuna Beba Veche
Nr.   /14.04.2021

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 
Programului de masuri ce vizeaza imbunatatirea activitatii de gospodarire si infrumusetare a 
Comunei Beba Veche

Considerente legale:
Având în vedere prevederile :- O.G. nr. 21/2002, privind gospodărirea localităților urbane si 
rurale, cu modificările si completările ulterioare, - Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 
195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare; - Legii nr. 24/2007 
privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, republicată, cu 
modificările și completările ulterioare; - Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă.

Situatia in fapt:
Circumstantele actuale impun o mai mare implicare din partea factorilor de r[spundere in 
domeniul protectiei mediului precum si pentru buna gospodarire a localitatilor, astfel incat sa se 
asigure un nivel de civilizatie corespunzator perioadei actuale, in care cu precadere datorita 
restrictiilor starii de alerta, cetatenii petrec la domiciliu o mai mare parte a timpului.

         Pentru aceste motive PROPUN

Se aprobă „Programul de măsuri ce vizează îmbunătă țirea activității de gospodărire si 
înfrumusețare a Comunei Beba Veche”, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.
Se aprobă obligațiile și responsabilitățile care revin instituțiilor publice, agenților economici și 
cetățenilor pentru buna gospodărire a comunei Beba Veche si respectarea condi țiilor de mediu, 
conform anexei. nr. 2 la prezenta hotărâre.
Se stabilesc sanctiunile pentru nerespectarea obligatiilor si responsabilită ților prevăzute la art.2, 
conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.
Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute în prezenta hotărâre se va face de 
către Compartimentul Tehnic din aparatul de specialitate al primarului comunei Beba Veche. 
Sumele provenite din amenzi se fac venit la bugetul local.
La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice dispozi ții contrare își încetează valabilitatea.
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.   /14.04.2021

                    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 Programului de masuri ce vizeaza 
imbunatatirea activitatii de gospodarire si infrumusetare a Comunei Beba Veche

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

Având în vedere prevederile :- O.G. nr. 21/2002, privind gospodărirea localităților urbane 
si rurale, cu modificările si completările ulterioare, - Ordonanței de Urgență a Guvernului 
nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare; - Legii 
nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul 
localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare; - Legii nr. 24/2000 
privind normele de tehnică legislativă.

          Pentru asigurarea obiectivelor esențiale pentru comunitate constând în 
reabilitarea infrastructurii de bază, furnizarea de servicii publice continue și de calitate 
către populație, asigurarea igienei și confortului rural, respectarea standardelor 
europene privind conservarea și protecția mediului înconjurător, precum și pentru o mai 
bună și continuă înfrumusețare a comunei Beba Veche , județul Timiș  se impune 
realizarea unui plan de măsuri care să conțină obiectivele necesare a fi realizate anual.
În anexa proiectului de hotărâre au fost cuprinse obliga țiile și răspunderile autorităților 
locale cu privire la:
- lucrări de întreținere și reparare a drumurilor și căilor de acces ;
- îmbunătățirea aspectului edilitar-gospodăresc al clădirilor, anexelor, curților și căilor de 
acces ;
- amenajarea cursurilor de apă ;
- întreținerea corespunzătoare a spațiilor verzi ;
- colectarea și depozitarea deșeurilor ;
- protecția sănătății publice.
De asemenea sunt cuprinse în acest program și obligațiile instituțiilor publice, 
operatorilor economici și cetățenilor, obligații ce derivă din OG nr. 21/2002, cu 
sancțiunile ce se aplică în caz de neaducere la îndeplinire :
- întreținerea în stare corespunzătoare a imobilelor în care își desfășoara activitatea ;
- depozitarea corespunzătoare a materialelor ;
- menținerea curățeniei malurilor de apă, drumurilor sătești, spațiilor verzi ;
- alte măsuri.

          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 Programului de masuri ce vizeaza imbunatatirea activitatii de 
gospodarire si infrumusetare a Comunei Beba Veche 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.    /14.04.2021
-Raportul de specialitate întocmit de Secretar general nr.    /14.04.2021
	
Constatand ca:

Președinte, SULI 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 prevederile :
- O.G. nr. 21/2002, privind gospodărirea localităților urbane si rurale, cu 
modificările si completările ulterioare,
-	Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, 
cu modificările și completările ulterioare;
-	Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din 
intravilanul localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
-	Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă.



ROMÂNIA
JUDETUL TIMIS
COMUNA BEBA VECHE
CONSILIUL LOCAL

          În temeiul prevederilor art. art. 129 alin. 7) lit. i) 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.    /14.04.2021  precum si Raportul de specialitate 
întocmit de   Secretar general înregistrat sub nr.    /14.04.2021
         În baza Avizului eliberat de  Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, 
amenajarea teritoriului și urbanism, protecția mediului înconjurător, agricultură și turism, 
președinte SULI MONIKA- ESZTER;

privind aprobarea Programului de masuri ce vizeaza imbunatatirea 
activitatii de gospodarire si infrumusetare a Comunei Beba Veche

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 9/14.04.2021

          Având în vedere prevederile :
- O.G. nr. 21/2002, privind gospodărirea localităților urbane si rurale, cu modificările si 
completările ulterioare,
-	Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu 
modificările și completările ulterioare;
-	Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul 
localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
-	Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă.

Articolul 1 - Se aprobă „Programul de măsuri ce vizează îmbunătă țirea activității de 
gospodărire si înfrumusețare a Comunei Beba Veche”, conform anexei nr. 1 la prezenta 
hotărâre.

Articolul 2 - Se aprobă obligațiile și responsabilitățile care revin instituțiilor publice, 
agenților economici și cetățenilor pentru buna gospodărire a comunei Beba Veche si 
respectarea condițiilor de mediu, conform anexei. nr. 2 la prezenta hotărâre.

Articolul 3 - Se stabilesc sanctiunile pentru nerespectarea obligatiilor si 
responsabilităților prevăzute la art.2, conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.

Articolul 4 - Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute în prezenta 
hotărâre se va face de către Compartimentul Tehnic din aparatul de specialitate al 
primarului comunei Beba Veche. Sumele provenite din amenzi se fac venit la bugetul 
local.

Articolul 5 - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice dispozi ții contrare își 
încetează valabilitatea.



Articolul 6 - 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 SULI 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;


