
Judetul Timis
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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 Situatiei 
financiara anuala pentru exercitiul financiar 2020 a societatii Spatii Verzi Beba Veche SRL

Considerente legale:
Având in vedere Hotararea Consiliului Local Beba Veche nr. 23/2010 privind înfiinţarea societatii 
“Spații Verzi Beba Veche” SRLÎn conformitate cu prevederile din Actul Constitutiv al societatii 
“Spații Verzi Beba Veche” SRL În baza dispoziţiilor art. 7 alin. 1) din Ordonanţa Guvernului nr. 
71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului 
public şi privat de interes local, aprobată, modificată şi completată prin Legea nr. 3/2003, art. 4 
lit. c) Ordinul nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situaţiile 
financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, cu modificările şi 
completările ulterioare, art. 5 alin. 1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; Luând în considerare prevederile din Legea nr. 24/2000 
privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu 
modificările si completările ulterioare,

Situatia in fapt:
Prezentul proiect de HCL este elaborat conform cu:HCL nr. 17/2015 privind înfiinţarea SC ”Spații 
Verzi Beba Veche 2015 ” • Actul Constitutiv al societatii “Serviciu Public Prestări Servicii Beba 
Veche” SRL • art.194, alin.l), lit.b), din Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale,
•art. 7 alin. 1) din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea 
serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, aprobată, 
modificată şi completată prin Legea nr. 3/2003: Art. 7. - (1) Infiintarea, organizarea, coordonarea 
si reglementarea serviciilor de administrare a domeniului public si privat constituie dreptul 
exclusiv al autoritatilor administratiei publice locale, iar monitorizarea si controlul functionarii si 
gestionarii acestora intra in atributiile si responsabilitatea exclusiva a acestor autoritati
•art. 4 lit. c) Ordinul nr.l802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situaţiile 
financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, cu modificările şi 
completările ulterioare; Art.4. - (1) Bugetele de venituri si cheltuieli ale operatorilor economici se 
aproba dupa cum urmeaza: c)prin hotarare a consiliului local, judetean, respectiv a Consiliului 
General al Municipiului Bucuresti pentru operatorii economici prevazuti la art. 1 lit. c) la care 
persoanele juridice prevazute la art. 1 lit. b) sau institutiile publice locale sunt actionari unici ori 
detin direct sau indirect o participatie majoritara.
•Art. 5 din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare 
Art. 5. - (1) Persoanele prevazute la art. 1 alin. (1) -(4) au obligatia sa conduca contabilitatea in 
partida dubla si sa intocmeasca situatii financiare anuale, potrivit reglementarilor contabile 
aplicabile.  Art. 1. - (1) Societatile comerciale, societatile/companiile nationale, regiile autonome, 
institutele nationale de cercetare-dezvoltare, societatile cooperatiste si celelalte persoane juridice 
au obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitatea financiara, potrivit prezentei legi.

         Pentru aceste motive PROPUN



Se aprobă situaţia financiară anuală pentru exerciţiul financiar al anului 2020 ale societatii “Spa ții 
Verzi Beba Veche ” SRL, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Prezenta hotarare se comunică:
- Institutiei Prefectului- judetul Timis,
- Primarului comunei Beba Veche;
- Societatii “Spații Verzi Beba Veche” SRL prin director Tifan Marton;
- Afisare la sediul institutiei;
- Publicare pe site web http://primariabebaveche.ro - Monitorul oficial local.

          Ioan Bohancanu
          Primar

          Intocmit
          Secretar general



Judetul Timis UAT Comuna Beba Veche
Nr. 1688/20.05.2021

                    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 aprobarea Situatiei financiara anuala pentru 
exercitiul financiar 2020 a societatii Spatii Verzi Beba Veche SRL

         In baza adresei  de la Spații Verzi Beba Veche SRL inregistrate la Primaria 
comunei Beba Veche sub nr. ,
In urma solicitarii adresate de Primar, Ioan Bohancanu, in calitate de initiator al 
proiectului de hotarare am constatat situatia existenta:

Având in vedere Hotararea Consiliului Local Beba Veche nr. 23/2010 privind înfiinţarea 
societatii “Spații Verzi Beba Veche” SRLÎn conformitate cu prevederile din Actul 
Constitutiv al societatii “Spații Verzi Beba Veche” SRL În baza dispoziţiilor art. 7 alin. 1) 
din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor 
publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, aprobată, 
modificată şi completată prin Legea nr. 3/2003, art. 4 lit. c) Ordinul nr. 1802/2014 pentru 
aprobarea reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi 
situaţiile financiare anuale consolidate, cu modificările şi completările ulterioare, art. 5 
alin. 1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; Luând în considerare prevederile din Legea nr. 24/2000 privind normele de 
tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificările si 
completările ulterioare,

          în conformitate cu prevederile legale susmentionate societatii “Serviciu Public 
Prestări Servicii Beba Veche” SRL  a procedat la încheierea exerciţiului economico- 
financiar pentru anul 2019.
Situaţiile financiare care cuprind bilanţul, contul de profit şi pierdere, situaţia modificărilor 
capitalului propriu, situaţia fluxurilor de trezorerie, notele explicative la situaţiile 
financiare, din bilanţul contabil şi din contul de profit şi pierdere în anul 2019 rezultă ca 
bilanțul societatii “Spatii Verzi Beba Veche 2015” SRL înregistrează o cifră de afaceri 
netă de 29.730 lei, în creștere față de anul 2018 când cifra de afaceri neta a fost de 
207.024 lei.
La data de 31.12.2019 soldul final este negativ, în sumă de 7.012 lei.

          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 Situatiei financiara anuala pentru exercitiul financiar 2020 a societatii 
Spatii Verzi Beba Veche SRL am analizat in sedinta acest proiect, constatand 
urmatoarele:
Temeiuri legale invocate si documente atasate:
-Referatul/Expunerea de motive întocmit de Secretar general  nr. 
1685/20.05.2021
-Raportul de specialitate întocmit de Compartiment  CONTABILITATE, VENITURI SI 
URMARIRE, INCASARE TAXE SI IMPOZITE nr. 1688/20.05.2021
	
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 in vedere Hotararea Consiliului Local Beba Veche nr. 23/2010 privind 
înfiinţarea societatii “Spații Verzi Beba Veche” SRL
În conformitate cu prevederile din Actul Constitutiv al societatii “Spa ții Verzi 
Beba Veche” SRL
În baza dispoziţiilor art. 7 alin. 1) din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2002 privind 
organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului 
public şi privat de interes local, aprobată, modificată şi completată prin Legea 
nr. 3/2003, art. 4 lit. c) Ordinul nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor 
contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare 
anuale consolidate, cu modificările şi completările ulterioare, art. 5 alin. 1) din 
Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare;
Luând în considerare prevederile din Legea nr. 24/2000 privind normele de 
tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu 
modificările si completările ulterioare,



ROMÂNIA
JUDETUL TIMIS
COMUNA BEBA VECHE
CONSILIUL LOCAL

          În temeiul prevederilor art. art. 129 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. 1685/20.05.2021  precum si Raportul de specialitate întocmit de   
Compartiment  CONTABILITATE, VENITURI SI URMARIRE, INCASARE TAXE SI 
IMPOZITE înregistrat sub nr. 1688/20.05.2021
         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 Situatiei financiara anuala pentru exercitiul financiar 
2020 a societatii Spatii Verzi Beba Veche SRL

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 20/17.05.2021

          Având in vedere Hotararea Consiliului Local Beba Veche nr. 23/2010 privind 
înfiinţarea societatii “Spații Verzi Beba Veche” SRL
În conformitate cu prevederile din Actul Constitutiv al societatii “Spa ții Verzi Beba Veche” 
SRL
În baza dispoziţiilor art. 7 alin. 1) din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea 
şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes 
local, aprobată, modificată şi completată prin Legea nr. 3/2003, art. 4 lit. c) Ordinul nr. 
1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale 
individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, cu modificările şi completările 
ulterioare, art. 5 alin. 1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare;
Luând în considerare prevederile din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica 
legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificările si completările 
ulterioare,

Articolul 1 - Se aprobă situaţia financiară anuală pentru exerciţiul financiar al anului 
2020 ale societatii “Spații Verzi Beba Veche ” SRL, conform Anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.

Articolul 2 - Prezenta hotarare se comunică:
- Institutiei Prefectului- judetul Timis,
- Primarului comunei Beba Veche;
- Societatii “Spații Verzi Beba Veche” SRL prin director Tifan Marton;
- Afisare la sediul institutiei;
- 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 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;


