
Judetul Timis
UAT Comuna Beba Veche
Nr. 1549/6.05.2021

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 alegerea 
presedintelui de sedinta

Considerente legale:
În conformitate cu prevederile art. 123 alin. (1) şi (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ,
Având în vedere propunerea efectuată și rezultatul votului deschis al consilierilor în funcție;
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Situatia in fapt:
Codul administrativ - O.U.G. nr. 57/2019 impune ca pentru buna desfasurare a sedintelor de 
Consiliu local sa fie ales un presedinte din randul consilierilor, prin vot deschis pentro o perioada 
de maxim 3 luni conform  Anexei  la H.C.L. nr.  43/2016    privind aprobarea Regulamentului de 
organizare şi funcţionare a Consiliului local al comunei  Beba Veche
În urma afișării în data de 1.10.2020 pe pagina de internet la adresa 
https://www.primariabebaveche.ro/stiri/dezbatere-proiect-regulament-de-organizare-si-
functionare-a-consiliului-local-al-comunei-beba-ve_351 a proiectului regulamentului,

În baza:- prevederilor art. 58 alin. 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările si completările ulterioare; "Art. 58. -  (1) Excedentul anual al bugetului local rezultat 
la incheierea exercitiului bugetar, pe cele doua sectiuni, dupa efectuarea regularizarilor in limita 
sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat prevazute la art. 6 lit. a), a celor 
exceptate la art. 6 lit. b) si a transferurilor din bugetul de stat sau din alte bugete, precum si dupa 
achitarea platilor restante, se reporteaza in exercitiul financiar urmator si se utilizeaza, in baza 
hotararilor autoritatilor deliberative, astfel:    a) ca sursa de finantare a cheltuielilor sectiunii de 
dezvoltare;    b) pentru acoperirea temporara a golurilor de casa provenite din decalajele intre 
veniturile si cheltuielile sectiunilor de functionare si dezvoltare in anul curent, in limita 
disponibilului rezultat in urma aplicarii prevederilor lit. a);    c) pentru acoperirea definitiva a 
eventualelor deficite ale sectiunilor de functionare si dezvoltare, dupa caz, la sfarsitul exercitiului 
bugetar." - prevederile OMFP nr.3751/2019  pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
încheierea exercițiului bugetar al anului 2019, cu modificările şi completările ulterioare; -
propunerii intocmite de contabilitate de utilizare a excedentului bugetului local in anul 2020 din 
excedentul bugetului local la data de 31.12.2019 este necesara adoptarea unei hotărâri a 
Consiliului Local.

         Pentru aceste motive PROPUN



Se alege preşedinte de şedinţă, ___ care va conduce lucrările şedinţelor Consiliului Local în 
perioada de maxim 3 luni, respectiv din data de 26.05.2021 până în data de 25.08.2021
Domnul ___ exercită atribuţiile prevăzute de lege şi de Regulamentul de organizare şi 
funcţionare a Consiliului local al comunei Beba Veche pentru preşedintele de şedinţă.
Prezenta hotarare se comunică:
- Institutiei Prefectului- judetul Timis,
- Primarului comunei Beba Veche;
- Consilierului ales,
- Publicare pe site web http://primariabebaveche.ro - Monitorul oficial local;

          Ioan Bohancanu
          Primar

          Intocmit
          Secretar general



Judetul Timis UAT Comuna Beba Veche
Nr. 1550/6.05.2021

                    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 alegerea presedintelui de sedinta

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

În conformitate cu prevederile art. 123 alin. (1) şi (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ,
Având în vedere propunerea efectuată și rezultatul votului deschis al consilierilor în 
funcție;
Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare,

          Prezentam prevederile legale relevante din OUG nr. 57/2019
Articolul 123 Presedintele de sedinta
    (1) Dupa declararea ca legal constituit, consiliul local alege dintre membrii sai, in 
termenul stabilit prin regulamentul de organizare si functionare a consiliului local, un 
presedinte de sedinta, pe o perioada de cel mult 3 luni, care conduce sedintele 
consiliului si semneaza hotararile adoptate de acesta. Presedintele de sedinta se alege 
prin vot deschis cu majoritate simpla, prevazuta la art. 5, lit. ee).
   (2) Consilierul local ales in conditiile alin. (1) poate fi schimbat din functie, la initiativa a 
cel putin unei treimi din numarul consilierilor locali in functie, prin hotarare adoptata cu 
majoritate absoluta.
   (3) In cazul in care presedintele de sedinta lipseste, la propunerea consilierilor locali, 
din randul acestora este ales un alt presedinte de sedinta, prin hotarare adoptata cu 
majoritate simpla, care conduce sedinta respectiva. Acesta exercita pentru aceasta 
sedinta atributiile prevazute de prezentul cod pentru presedintele de sedinta.
   (4) Presedintele de sedinta exercita urmatoarele atributii principale:
   a) conduce sedintele consiliului local;
   b) supune votului consilierilor locali proiectele de hotarari si anunta rezultatul votarii, cu 
precizarea voturilor pentru, a voturilor impotriva si a abtinerilor numarate si evidentiate 
de secretarul general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale in procesul-verbal al 
sedintei;
   c) semneaza procesul-verbal al sedintei;
   d) asigura mentinerea ordinii, in conditiile regulamentului de organizare si functionare 
a consiliului local;
   e) supune votului consilierilor locali orice problema care intra in competenta de 
solutionare a consiliului local;
   f) aplica, daca este cazul, sanctiunile prevazute la art. 233 alin. (1) sau propune 
consiliului aplicarea unor asemenea sanctiuni, dupa caz;
   g) indeplineste alte atributii prevazute de lege, de regulamentul de organizare si 
functionare a consiliului local sau alte insarcinari date de catre consiliul local

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

Secretar general



Aparat de specialitate al primarului



                    Comisia de specialitate a Consiliului local al comunei Beba Veche, in 
urma repartizarii documentatiei privind proiectul de hotarare atasat, privind 
alegerea presedintelui de sedinta am analizat in sedinta acest proiect, constatand 
urmatoarele:
Temeiuri legale invocate si documente atasate:
-Referatul/Expunerea de motive întocmit de Secretar general  nr. 1549/6.05.2021
-Raportul de specialitate întocmit de Secretar general și de Aparat de specialitate 
al primarului nr. 1550/6.05.2021
	
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 prevederile art. 123 alin. (1) şi (4) din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ,

Având în vedere propunerea efectuată și rezultatul votului deschis al 
consilierilor în funcție;

Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare,



ROMÂNIA
JUDETUL TIMIS
COMUNA BEBA VECHE
CONSILIUL LOCAL

          În temeiul prevederilor art. art. 133 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 Secretar general 
înregistrată sub nr. 1549/6.05.2021  precum si Raportul de specialitate întocmit de   
Secretar general și de Aparat de specialitate al primarului înregistrat sub nr. 
1550/6.05.2021
         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 alegerea presedintelui de sedinta

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 15/06.05.2021

          În conformitate cu prevederile art. 123 alin. (1) şi (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ,

          Având în vedere propunerea efectuată și rezultatul votului deschis al consilierilor în 
funcție;

          Ţinând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Articolul 1 - Se alege preşedinte de şedinţă, ___ care va conduce lucrările şedinţelor 
Consiliului Local în perioada de maxim 3 luni, respectiv din data de 26.05.2021 până în 
data de 25.08.2021

Articolul 2 - Domnul ___ exercită atribuţiile prevăzute de lege şi de Regulamentul de 
organizare şi funcţionare a Consiliului local al comunei Beba Veche pentru preşedintele 
de şedinţă.

Articolul 3 - Prezenta hotarare se comunică:
- Institutiei Prefectului- judetul Timis,
- Primarului comunei Beba Veche;
- Consilierului ales,
- Publicare pe site web http://primariabebaveche.ro - Monitorul oficial local;



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 absolute a 
consilierilor locali în functie.

Articolul 139 Adoptarea hotararilor consiliului local
(3) Se adopta cu majoritatea absoluta prevazuta la art. 5 lit. cc) a consilierilor locali in 
functie urmatoarele hotarari ale consiliului local:
a) hotararile privind bugetul local;
b) hotararile privind contractarea de imprumuturi, in conditiile legii;
c) hotararile prin care se stabilesc impozite si taxe locale;
d) hotararile privind participarea la programe de dezvoltare judeteana, regionala, zonala 
sau de cooperare transfrontaliera;
e) hotararile privind organizarea si dezvoltarea urbanistica a localitatilor si amenajarea 
teritoriului;
f) hotararile privind asocierea sau cooperarea cu alte autoritati publice, cu persoane 
juridice romane sau straine;
g) hotararile privind administrarea patrimoniului;
h) hotararile privind exercitarea atributiilor prevazute la art. 92; (*Participarea cu capital 
sau cu bunuri)
i) alte hotarari necesare bunei functionari a consiliului local, stabilite prin legi speciale 
sau regulamentul de organizare si functionare a consiliului local.

Art.5 lit. cc) majoritatea absoluta - primul numar natural strict mai mare decat jumatate 
din totalul membrilor in functie ai organului colegial;


