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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 darii in 
administrare a unor bunuri imobile proprietate publica din comuna Beba Veche catre Scoala 
Gimnaziala Beba Veche

Considerente legale:
Având în vedere prevederile:- Ar 112 alin.(1) şi alin.(2) din Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale, 
cu modificările şi completările ulterioare, - Art. 12 alin.(2) lit. ”c”, alin.(6) lit.”a”, art. 298, art,299, 
art.300, art.362 alin.(3) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi 
completările ulterioare, - Art.867 alin.(l) din Codul Civil cu modificările şi completările ulterioare,

Situatia in fapt:
Având în vedere prevederii art. 112. Alin. (1) şi (2) din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu 
modificările şi completările ulterioare, ” (1) Unităţile de învăţământ de stat pot deţine în 
administrare bunuri proprietate publică, cele de învăţământ particular au drept fundament 
proprietatea privată, iar cele de învăţământ confesional aparţin, în funcţie de entitatea care le-a 
înfiinţctt, uneia dintre cele două forme de proprietate.(2) Terenurile şi clădirile unităţilor de 
educaţie timpurie, de învăţământ preşcolar, şcolilor primare, gimnaziale şi liceale, inclusiv ale 
celorlalte niveluri de învăţământ din cadrul acestora, înfiinţate de stat, fac parte din domeniul 
public local şi sunt administrate de căre consiliile locale. Celelalte componente ale bazei 
materiale sunt de drept proprietatea acestora şi sunt administrate de către consiliile de 
administraţie, conform legislaţiei în vigoare. ”
Conform prevederilor art.867 alin.(l) şi (2) din Codul Civil cu modificările şi competăiile ulterioare, 
dreptul de administrare se constituie prin hotărâre a Guvernului, a consiliului judeţean sau, după 
caz, a consiliului local.Autorităţile prevăzute la alin. (1) controlează modul de exercitare a 
dreptului de administrare. Ţinând cont de prevederile art.299 din OUG nr.57/2019 - Hotărârea 
Guvernului sau a consiliului judeţean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti 
sau a consiliului local al comunei, al oraşului sau al municipiului, după caz, prin care se constituie 
dreptul de administrare, cuprinde cel puţin următoarele elemente: a) datele de identificare a 
bunului care face obiectul dării în administrare şi valoarea de inventar a acestuia; b) destinaţia 
bunului care face obiectul dării în administrare; c) termenul de predare - primire a bunului.

         Pentru aceste motive PROPUN

(1) Se aprobă darea în administrarea Şcolii gimnaziale comuna Beba Veche, unitate de 
învăţământ cu personalitate juridică, a bunurilor imobile - clădiri şi terenuri aferente — 
proprietate publică, în care se desfăşoară activitatea de învăţământ preuniversitar de stat, pe 
durata derulării activităţii de învăţământ.
2) Bunurilor care fac obiectul prezentei hotărâri sunt înscrise în Anexa nr. 1 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.
Se aprobă proiectul Contractului de administrare care va fi încheiat între Comuna Beba Veche şi 
Şcoala Gimnazială comuna Beba Veche, conform Anexei nr.2 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre.
Titularul dreptului de administrare va exercita posesia, folosinţa şi dispoziţia asupra bunurilor 
preluate, în condiţiile legii şi a Contractului de administrare.
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
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                    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 darii in administrare a unor bunuri 
imobile proprietate publica din comuna Beba Veche catre Scoala Gimnaziala 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:- Ar 112 alin.(1) şi alin.(2) din Legea nr.1/2011 a educaţiei 
naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, - Art. 12 alin.(2) lit. ”c”, alin.(6) lit.”a”, 
art. 298, art,299, art.300, art.362 alin.(3) din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, 
cu modificările şi completările ulterioare, - Art.867 alin.(l) din Codul Civil cu modificările şi 
completările ulterioare,

          în urma controlului Curţii de Conturi al României a fost constatată necesitatea de 
dare în administrare a unor bunuri imobile, proprietate publică din comuna Beba Veche, 
către Şcoala Gimnazială Beba Veche.
Bunurile imobile în cauză: clădiri şi terenuri aferente, în care se desfăşoară activitatea 
de învăţământ preuniversitar de stat pe durata derulării activităţii de învăţământ.
Lista bunurilor care fac obiectul proiectului de hotărâre sunt prezentate în Anexa nr.l.
Se va încheia un Contract de administrare cu titularul în formă scrisă.

          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 darii in administrare a unor bunuri imobile proprietate publica din 
comuna Beba Veche catre Scoala Gimnaziala 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.    /3.03.2022
-Raportul de specialitate întocmit de Compartiment  CONTABILITATE, VENITURI SI 
URMARIRE, INCASARE TAXE SI IMPOZITE nr.    /3.03.2022
	
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:
-	Ar 112 alin.(1) şi alin.(2) din Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale, cu 
modificările şi completările ulterioare,
-	Art. 12 alin.(2) lit. ”c”, alin.(6) lit.”a”, art. 298, art,299, art.300, art.362 alin.(3) 
din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările 
ulterioare,
-	Art.867 alin.(l) din Codul Civil cu modificările şi completările ulterioare,



ROMÂNIA
JUDETUL TIMIS
COMUNA BEBA VECHE
CONSILIUL LOCAL

          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: 

          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.    /3.03.2022  precum si Raportul de specialitate întocmit de   
Compartiment  CONTABILITATE, VENITURI SI URMARIRE, INCASARE TAXE SI 
IMPOZITE înregistrat sub nr.    /3.03.2022
         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 darii in administrare a unor bunuri imobile proprietate 
publica din comuna Beba Veche catre Scoala Gimnaziala Beba Veche

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 18/04.03.2022

          Având în vedere prevederile:
-	Ar 112 alin.(1) şi alin.(2) din Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi 
completările ulterioare,
-	Art. 12 alin.(2) lit. ”c”, alin.(6) lit.”a”, art. 298, art,299, art.300, art.362 alin.(3) din OUG 
nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
-	Art.867 alin.(l) din Codul Civil cu modificările şi completările ulterioare,

Articolul 1 - (1) Se aprobă darea în administrarea Şcolii gimnaziale comuna Beba 
Veche, unitate de învăţământ cu personalitate juridică, a bunurilor imobile - clădiri şi 
terenuri aferente — proprietate publică, în care se desfăşoară activitatea de învăţământ 
preuniversitar de stat, pe durata derulării activităţii de învăţământ.
2) Bunurilor care fac obiectul prezentei hotărâri sunt înscrise în Anexa nr. 1 care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre.

Articolul 2 - Se aprobă proiectul Contractului de administrare care va fi încheiat între 
Comuna Beba Veche şi Şcoala Gimnazială comuna Beba Veche, conform Anexei nr.2 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Articolul 3 - Titularul dreptului de administrare va exercita posesia, folosinţa şi dispoziţia 
asupra bunurilor preluate, în condiţiile legii şi a Contractului de administrare.

Articolul 4 - 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 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 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;


