
Judetul Timis
UAT Comuna Beba Veche
Nr.   /1.03.2022

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 
inventarului mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar precum si aprobarea scoaterii din 
functiune si casarea mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar ce apartin Comunei Beba Veche

Considerente legale:
Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile din:Legea nr. 15/1994, republicată, privind 
amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, cu modificările şi 
completările ulterioare, Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994; HG nr. 841/1995 
cu modificările și completările ulterioare privind procedurile de transmitere fără plată şi de 
valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; 
Ordonanta Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, 
casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al 
unităţilor administrativ-teritoriale, cu modificările şi completările ulterioare; HG 2139/2004, 
modificată, pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a 
mijloacelor fixe; Legea nr. 82/1991, Legea contabilității, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; Ordinul nr. 2.861/2009, pentru aprobarea Normelor privind organizarea și 
efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii; HG nr. 
1031/1999, abrogată parțial, pentru aprobarea Normelor metodologice privind înregistrarea în 
contabilitate a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităților administrativ-
teritoriale;  Ordinul MFP nr.1917/2005, modificat, - pentru aprobarea Normelor metodologice 
privind organizarea şi conducerea contabilității instituțiilor publice, planul de conturi pentru 
instituții publice şi a instrucțiunilor de aplicare a acestuia;  Art. 120 alin. (1)  și art. 121 alin. (1) și 
alin. (2)  din Constituția României, republicată;  Art. 3 și 4 paragrafele 1-4, art. 10 pct. 3 din Carta 
europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin 
Legea nr. 199/1997; Art. 7 alin (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea 287/2009, 
republicat cu modificările și completările ulterioare; Art. 1 alin. (2), art. 3, art. 95. alin.(1) și (2), 
art. 96, art. 98, art. 129 alin (1), alin (2) lit a,  art 133 alin(1), art. 134 alin. (1) litera a), alin. (3) 
litera a), alin. 135-138, art. 197 alin(1), (2), (3),(4) și (5), art. 198 alin.(1), art. 199 alin (1) si(2), 
din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
Având în vedere Raportul comisiei speciale de inventariere nr…./05.01.2022 și procesul verbal 
întocmit de comisia specială de inventariere  nr. …/07.12.2021,

Situatia in fapt:

         Pentru aceste motive PROPUN

Se aproba inventarul mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar precum și aprobarea scoaterii 
din funcțiune și casarea  mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar ce aparțin Comunei Beba 
Veche, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Prezenta hotarare se comunică:
- Institutiei Prefectului- judetul Timis,
- Primarului comunei 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.   /1.03.2022

                    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 inventarului mijloacelor fixe si a 
obiectelor de inventar precum si aprobarea scoaterii din functiune si casarea mijloacelor 
fixe si a obiectelor de inventar ce apartin Comunei Beba Veche

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

Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile din:Legea nr. 15/1994, republicată, 
privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, cu 
modificările şi completările ulterioare, Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 
15/1994; HG nr. 841/1995 cu modificările și completările ulterioare privind procedurile de 
transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, cu 
modificările şi completările ulterioare; Ordonanta Guvernului nr. 112/2000 pentru 
reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor 
corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-
teritoriale, cu modificările şi completările ulterioare; HG 2139/2004, modificată, pentru 
aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a 
mijloacelor fixe; Legea nr. 82/1991, Legea contabilității, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; Ordinul nr. 2.861/2009, pentru aprobarea Normelor privind 
organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și 
capitalurilor proprii; HG nr. 1031/1999, abrogată parțial, pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care alcătuiesc domeniul 
public al statului şi al unităților administrativ-teritoriale;  Ordinul MFP nr.1917/2005, 
modificat, - pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea 
contabilității instituțiilor publice, planul de conturi pentru instituții publice şi a instrucțiunilor 
de aplicare a acestuia;  Art. 120 alin. (1)  și art. 121 alin. (1) și alin. (2)  din Constituția 
României, republicată;  Art. 3 și 4 paragrafele 1-4, art. 10 pct. 3 din Carta europeană a 
autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 
199/1997; Art. 7 alin (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea 287/2009, 
republicat cu modificările și completările ulterioare; Art. 1 alin. (2), art. 3, art. 95. alin.(1) și 
(2), art. 96, art. 98, art. 129 alin (1), alin (2) lit a,  art 133 alin(1), art. 134 alin. (1) litera a), 
alin. (3) litera a), alin. 135-138, art. 197 alin(1), (2), (3),(4) și (5), art. 198 alin.(1), art. 199 
alin (1) si(2), din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare;
Având în vedere Raportul comisiei speciale de inventariere nr…./05.01.2022 și procesul 
verbal întocmit de comisia specială de inventariere  nr. …/07.12.2021,



          
          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 
aprobarea inventarului mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar precum si 
aprobarea scoaterii din functiune si casarea mijloacelor fixe si a obiectelor de 
inventar ce apartin Comunei Beba Veche am analizat in sedinta acest proiect, 
constatand urmatoarele:
Temeiuri legale invocate si documente atasate:
-Referatul/Expunerea de motive întocmit de Secretar general  nr.    /1.03.2022
-Raportul de specialitate întocmit de Compartiment  CONTABILITATE, VENITURI SI 
URMARIRE, INCASARE TAXE SI IMPOZITE nr.    /1.03.2022
	
Constatand ca:

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

AVIZ FAVORABIL

Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile din:
Legea nr. 15/1994, republicată, privind amortizarea capitalului imobilizat în 
active corporale şi necorporale, cu modificările şi completările ulterioare, 
Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994;
HG nr. 841/1995 cu modificările și completările ulterioare privind procedurile 
de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor 
publice, cu modificările şi completările ulterioare;
Ordonanta Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de 
scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care 
alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, cu 
modificările şi completările ulterioare;
HG 2139/2004, modificată, pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi 
duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe;
Legea nr. 82/1991, Legea contabilității, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare;
Ordinul nr. 2.861/2009, pentru aprobarea Normelor privind organizarea și 
efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor 
proprii;
HG nr. 1031/1999, abrogată parțial, pentru aprobarea Normelor metodologice 
privind înregistrarea în contabilitate a bunurilor care alcătuiesc domeniul public 
al statului şi al unităților administrativ-teritoriale; 
Ordinul MFP nr.1917/2005, modificat, - pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind organizarea şi conducerea contabilității instituțiilor 
publice, planul de conturi pentru instituții publice şi a instrucțiunilor de aplicare 
a acestuia;
 Art. 120 alin. (1)  și art. 121 alin. (1) și alin. (2)  din Constituția României, 
republicată;
 Art. 3 și 4 paragrafele 1-4, art. 10 pct. 3 din Carta europeană a autonomiei 
locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 



Președinte, HORVATH STEFAN

Secretar,     SULI MONIKA- ESZTER

Membrii:     BERBECARU ALIN- CONSTANTIN

                    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.

199/1997;
Art. 7 alin (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea 287/2009, 
republicat cu modificările și completările ulterioare;
Art. 1 alin. (2), art. 3, art. 95. alin.(1) și (2), art. 96, art. 98, art. 129 alin (1), alin 
(2) lit a,  art 133 alin(1), art. 134 alin. (1) litera a), alin. (3) litera a), alin. 135-
138, art. 197 alin(1), (2), (3),(4) și (5), art. 198 alin.(1), art. 199 alin (1) si(2), din 
OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare;

Având în vedere Raportul comisiei speciale de inventariere nr…./05.01.2022 și 
procesul verbal întocmit de comisia specială de  inventariere  nr. 



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.    /1.03.2022  precum si Raportul de specialitate întocmit de   
Compartiment  CONTABILITATE, VENITURI SI URMARIRE, INCASARE TAXE SI 
IMPOZITE înregistrat sub nr.    /1.03.2022
         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 inventarului mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar 
precum si aprobarea scoaterii din functiune si casarea mijloacelor fixe si a 

obiectelor de inventar ce apartin Comunei Beba Veche

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 16/02.03.2022

          Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile din:
Legea nr. 15/1994, republicată, privind amortizarea capitalului imobilizat în active 
corporale şi necorporale, cu modificările şi completările ulterioare, Normele metodologice 
de aplicare a Legii nr. 15/1994;
HG nr. 841/1995 cu modificările și completările ulterioare privind procedurile de 
transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, cu 
modificările şi completările ulterioare;
Ordonanta Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din 
funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al 
statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, cu modificările şi completările ulterioare;
HG 2139/2004, modificată, pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele 
normale de funcţionare a mijloacelor fixe;
Legea nr. 82/1991, Legea contabilității, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare;
Ordinul nr. 2.861/2009, pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea 
inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;
HG nr. 1031/1999, abrogată parțial, pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
înregistrarea în contabilitate a bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi al 
unităților administrativ-teritoriale; 
Ordinul MFP nr.1917/2005, modificat, - pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
organizarea şi conducerea contabilității instituțiilor publice, planul de conturi pentru instituții 
publice şi a instrucțiunilor de aplicare a acestuia;
 Art. 120 alin. (1)  și art. 121 alin. (1) și alin. (2)  din Constituția României, republicată;
 Art. 3 și 4 paragrafele 1-4, art. 10 pct. 3 din Carta europeană a autonomiei locale, 
adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
Art. 7 alin (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea 287/2009, republicat cu 
modificările și completările ulterioare;
Art. 1 alin. (2), art. 3, art. 95. alin.(1) și (2), art. 96, art. 98, art. 129 alin (1), alin (2) lit a,  art 
133 alin(1), art. 134 alin. (1) litera a), alin. (3) litera a), alin. 135-138, art. 197 alin(1), (2), 
(3),(4) și (5), art. 198 alin.(1), art. 199 alin (1) si(2), din OUG 57/2019 privind Codul 



          În temeiul prevederilor art. 129 alin. 2) lit. c) 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: 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

          Având în vedere Raportul comisiei speciale de inventariere nr…./05.01.2022 și 
procesul verbal întocmit de comisia specială de  inventariere  nr. …/07.12.2021,

Articolul 1 - Se aproba inventarul mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar precum și 
aprobarea scoaterii din funcțiune și casarea  mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar 
ce aparțin Comunei Beba Veche, conform anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre.

Articolul 2 - Prezenta hotarare se comunică:
- Institutiei Prefectului- judetul Timis,
- Primarului comunei 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 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;


