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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 
achizitionarii unui autocar necesar transportului elevilor

Considerente legale:
Având în vedere prevederile legale cuprinse în:- art. 85 alin. 1) din Legea nr. 1/2011 - legea 
educației naționale cu modificările și completările ulterioare, - art. 11 - 15 din Hotărârea 
Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor 
referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 
privind achizitiile publice - Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și 
completările ulterioare,

Situatia in fapt:
Prevederi legale incipiente:Legea nr. 1/2011 - legea educației naționale cu modificările și 
completările ulterioare, art. 2 alin. 4) Statul asigura cetatenilor Romaniei drepturi egale de acces 
la toate nivelurile si formele de invatamant preuniversitar si superior, precum si la invatarea pe 
tot parcursul vietii, fara nicio forma de discriminare. art. 12 alin. 8) Elevii care in localitatea de 
domiciliu nu au posibilitatea de a invata intr-o unitate de invatamant vor fi sprijiniti prin 
decontarea cheltuielilor de transport la cea mai apropiata unitate de invatamant sau vor primi 
cazare si masa gratuite in internatele scolare, cu exceptia celor inscrisi in invatamantul 
postliceal. art. 85 alin. 1) In situatii justificate, elevilor din invatamantul obligatoriu, scolarizati intr-
o alta localitate decat aceea de domiciliu, li se asigura, dupa caz, servicii de transport, de masa 
si de internat, de catre autoritatile administratiei publice locale din localitatea de domiciliu, cu 
sprijinul operatorilor economici, al colectivitatilor locale, al societatilor de binefacere, precum si al 
altor persoane juridice sau fizice.
Astfel, un număr de 36 elevi de pe raza UAT Comuna Beba Veche nu au asigurat transportul 
zilnic la unitățile școlare în care învață, obligând părinții la eforturi financiare și logistice foarte 
mari prin transportul zilnic cu autoturismele personale (4 drumuri/zi). Menționăm că, Comuna 
Beba Veche este punctul cel mai vestic al României, cu singura cale de acces rutier pe drumul 
județean DJ682 Beba Veche – Sânnicolau Mare, fără legături feroviare. Transportul rutier de 
călători este efectuat pe ruta Beba Veche – Timișoara, cu plecare la ora 5,15 dimineața și sosire 
la ora 17,00, cu un autobuz/microbuz care nu poate transporta și elevii navetiști.
Concret, pentru cei 36 elevi din comuna Beba Veche (cu satele Beba Veche, Cherestur și 
Pordeanu) care nu se pot deplasa la instituțiile de învățământ de care aparțin în lipsa unui 
transport autorizat a fost anunțat Consiliul Județean Timiș, dar nu se întrevede o rezolvare în 
acest an școlar.
Considerăm că există posibilitatea reală de abandon școlar care poate fi prevenită prin 
asigurarea de fonduri către instituțiile de învățământ din bugetul Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului, sau o finanțare pentru achiziționarea de către Primărie a unui 
mijloc de transport, special pentru acest scop.

         Pentru aceste motive PROPUN



Se aprobă achiziționarea unui autocar second-hand, cu capacitatea de 54+2 locuri, necesar 
transportului elevilor din invatamantul obligatoriu, scolarizati intr-o alta localitate decat aceea de 
domiciliu, respectiv pentru elevii cu domiciliul în comuna Beba Veche școlarizați în unități de 
învățământ din comuna Dudeștii Vechi și orașul Sânnicolau Mare.
Se aprobă finanțarea de la bugetul local al comunei Beba Veche a achiziționarea unui autocar 
second-hand, cu capacitatea de 54+2 locuri.
Se aprobă includerea în Programul anual al achizițiilor publice pentru anul 2022 a achiziției unui 
autocar second-hand, cu capacitatea de 54+2 locuri.

          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 achizitionarii unui autocar necesar 
transportului elevilor

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

Având în vedere prevederile legale cuprinse în:- art. 85 alin. 1) din Legea nr. 1/2011 -
legea educației naționale cu modificările și completările ulterioare, - art. 11 - 15 din 
Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare 
a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din 
Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice - Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, 
cu modificările și completările ulterioare,

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

Consilier al Primarului



                    Comisia de specialitate a Consiliului local al comunei Beba Veche, in 
urma repartizarii documentatiei privind proiectul de hotarare atasat, privind 
aprobarea achizitionarii unui autocar necesar transportului elevilor 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 Consilier al Primarului nr.    /1.03.2022
	
Constatand ca:

Președinte, TERLAI PAVEL- DANIEL

Secretar,     BICAN AURELIAN

Membrii:     TIFAN  MIKLOS

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

                    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 legale cuprinse în:
- art. 85 alin. 1) din Legea nr. 1/2011 - legea educației naționale cu modificările 
și completările ulterioare,
- art. 11 - 15 din Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 
contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind 
achizitiile publice
- Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările 
ulterioare,



ROMÂNIA
JUDETUL TIMIS
COMUNA BEBA VECHE
CONSILIUL LOCAL

          În temeiul prevederilor art. 129 alin. 7) 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.    /1.03.2022  precum si Raportul de specialitate întocmit de   
Consilier al Primarului înregistrat sub nr.    /1.03.2022
         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;

privind aprobarea achizitionarii unui autocar necesar transportului elevilor

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 17/02.03.2022

          Având în vedere prevederile legale cuprinse în:
- art. 85 alin. 1) din Legea nr. 1/2011 - legea educației naționale cu modificările și 
completările ulterioare,
- art. 11 - 15 din Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie 
publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice
- Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare,

Articolul 1 - Se aprobă achiziționarea unui autocar second-hand, cu capacitatea de 
54+2 locuri, necesar transportului elevilor din invatamantul obligatoriu, scolarizati intr-o 
alta localitate decat aceea de domiciliu, respectiv pentru elevii cu domiciliul în comuna 
Beba Veche școlarizați în unități de învățământ din comuna Dudeștii Vechi și orașul 
Sânnicolau Mare.

Articolul 2 - Se aprobă finanțarea de la bugetul local al comunei Beba Veche a 
achiziționarea unui autocar second-hand, cu capacitatea de 54+2 locuri.

Articolul 3 - Se aprobă includerea în Programul anual al achizițiilor publice pentru anul 
2022 a achiziției unui autocar second-hand, cu capacitatea de 54+2 locuri.



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

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;


