
Judetul Timis
UAT Comuna Beba Veche
Nr. 1690/20.05.2021

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 aprobarea necesitatii 
si oportunitatii obiectivului de investitii ACHIZITIONARE AUTOTURISM PRIMARIA COMUNEI 
BEBA VECHE

Considerente legale:
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:a)  art. 120, art. 121 alin. (1) și (2) din 
Constituția României, republicată ; b)  art. 8 și art. 9 din Carta europeana a autonomiei locale, 
adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificata prin Legea nr. 199/1997; c) art. 7 alin. (2), 
art. 1166 si următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificările 
ulterioare, referitoare la contracte sau convenții; d)  art. 20 și art. 21 din Legea cadru a 
descentralizării nr. 195/2006; e)  Legea  nr.  273/2006  privind  finanțele  publice  locale,  cu  
modificările și completările ulterioare; f) art. 5 alin. 8 din OG nr. 80/2001 privind stabilirea unor 
normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice si instituțiile publice cu 
modificările ulterioare.
Ținând seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica 
legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificările și completările 
ulterioare.

Situatia in fapt:
Valoarea maximă a autoturisumului este necesar să fie mai mică decât suma prevăzută de 
ORDONANTA GUVERNULUI nr. 80 din 30 august 2001 privind stabilirea unor normative de 
cheltuieli pentru autoritatile administratiei publice si institutiile publice cu modificarile din art. 1, 
punctul 1. din Legea 247/2002art. 5 alin. (8) Se interzice autoritatilor si institutiilor publice, 
indiferent de sistemul de finantare si de subordonare, sa achizitioneze autoturisme, asa cum 
sunt definite la art. 3 pct. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu 
capacitate cilindrica mai mare de 1.600 cm3 si al caror pret nu poate depasi contravaloarea in lei 
a sumei de 18.000 euro inclusiv TVA.

         Pentru aceste motive PROPUN

Se aproba Nota de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea realizării obiectivului de 
investiții ”Achiziționare autoturism Primăria comunei Beba Veche”,-Capitolul 51.02.71 Autorităti 
publice-conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotarare.
Se aprobă achiziționarea unui autoturism Dacia Duster în valoare de 18.000 euro – TVA inclus, 
în regim de leasing financiar pe o perioadă de 5 ani, fără valoare reziduală.
Se aprobă casarea autoturismului Dacia Logan (2006) cu nr. de înmatriculare TM-50-JKZ nr. 
identificare AADA1811095E3, având nr. inventar 962 și valoarea de inventar de 14.500 lei.
Cheltuielile aferente investiției se suporta din bugetul local al comunei Beba Veche, sau din alte 
surse, potrivit legii.
Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigura de către primarul comunei Beba Veche
Prezenta hotarare se comunică:
- Institutiei Prefectului- judetul Timis,
- Primarului comunei Beba Veche;
- Afisare la sediul institutiei;
- Publicare pe site web http://primariabebaveche.blogspot.com/p/monitorul-local.html;



          Ioan Bohancanu
          Primar

          Intocmit
          Secretar general



Judetul Timis UAT Comuna Beba Veche
Nr. 169/20.05.2021

                    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 necesitatii si oportunitatii obiectivului de 
investitii ACHIZITIONARE AUTOTURISM PRIMARIA COMUNEI 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 temeiurile juridice, respectiv prevederile:a)  art. 120, art. 121 alin. (1) și 
(2) din Constituția României, republicată ; b)  art. 8 și art. 9 din Carta europeana a 
autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificata prin Legea nr. 
199/1997; c) art. 7 alin. (2), art. 1166 si următoarele din Legea nr. 287/2009 privind 
Codul civil, republicata, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții; d)  
art. 20 și art. 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; e)  Legea  nr.  273/2006  
privind  finanțele  publice  locale,  cu  modificările și completările ulterioare; f) art. 5 alin. 8 
din OG nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile 
administrației publice si instituțiile publice cu modificările ulterioare.
Ținând seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de 
tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificările și 
completările ulterioare.

          In prezent comuna Beba Veche are în dotare un autoturism marca Dacia Logan 
achiziționat in data de 31.03.2006 ,autoturism amortizat integral la data de 31.12.2020 
având o vechime de 15 ani, și un rulaj total de 434.158 km.
Autoturismul având caracteristicile de mai sus, are o uzura pronun țata cu un consum 
mare de combustibil (motorină) de 6 - 7 litri/100 km, iar pentru repara țiile curente și 
reviziile tehnice periodice se întimpină dificultă ți în ceea ce înseamnă înlocuirea pieselor 
uzate, deoarece implica costuri ridicate. Mai mult acest autoturism nu mai prezinta 
siguranța în trafic și nu a fost utilizat de peste 14 luni.
De asemenea, distanța dintre UAT Comuna Beba Veche și Municipiul Timișoara este de 
100 km, iar specificul activității impune deplasări frecvente la Instituția Prefectului, 
Consiliul Județean, Direcția de Evidență a Persoanelor, Direcția Finanțelor Publice 
Locale, Direcția Agricolă, Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială și alte 
instituții, precum și în orașul Sânnicolau Mare la Trezorerie, Bănci, Primărie, etc.
Având in vedere dificultățile bugetare ale anului 2021 propunem ca achiziționarea 
autoturismului în sistem de leasing financiar, chiar daca valoarea totala a autoturismului 
crește pe perioada leasingului, impactul financiar pe cei 5 ani de leasing financiar anual 
este mai mic.

          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 necesitatii si oportunitatii obiectivului de investitii ACHIZITIONARE 
AUTOTURISM PRIMARIA 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. 
1690/20.05.2021
-Raportul de specialitate întocmit de Compartiment  CONTABILITATE, VENITURI SI 
URMARIRE, INCASARE TAXE SI IMPOZITE nr. 169/20.05.2021
	
Constatand ca:

	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

Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
a) 	art. 120, art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată ;
b) 	art. 8 și art. 9 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la 
Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificata prin Legea nr. 199/1997;
c)	art. 7 alin. (2), art. 1166 si următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul
civil, republicata, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau 
convenții;
d) 	art. 20 și art. 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;
e) 	Legea  nr.  273/2006  privind  finanțele  publice  locale,  cu  modificările și 
completările ulterioare;
f) art. 5 alin. 8 din OG nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli 
pentru autoritățile administrației publice si instituțiile publice cu modificările 
ulterioare.

Ținând seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind 
normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, 
republicata, cu modificările și completările ulterioare.



Președinte, HORVATH STEFAN

Secretar,     SULI MONIKA- ESZTER

Membrii:     BERBECARU ALIN- CONSTANTIN



ROMÂNIA
JUDETUL TIMIS
COMUNA BEBA VECHE
CONSILIUL LOCAL

          În temeiul prevederilor art. art. 129 alin. 4) lit. d) 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. 1690/20.05.2021  precum si Raportul de specialitate întocmit de   
Compartiment  CONTABILITATE, VENITURI SI URMARIRE, INCASARE TAXE SI 
IMPOZITE înregistrat sub nr. 169/20.05.2021
         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 aprobarea necesitatii si oportunitatii obiectivului de investitii 
ACHIZITIONARE AUTOTURISM PRIMARIA COMUNEI BEBA VECHE

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 21/19.05.2021

          Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile:
a) 	art. 120, art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată ;
b) 	art. 8 și art. 9 din Carta europeana a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 
octombrie 1985, ratificata prin Legea nr. 199/1997;
c)	art. 7 alin. (2), art. 1166 si următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul
civil, republicata, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau conven ții;
d) 	art. 20 și art. 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;
e) 	Legea  nr.  273/2006  privind  finanțele  publice  locale,  cu  modificările și completările 
ulterioare;
f) art. 5 alin. 8 din OG nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru 
autoritățile administrației publice si instituțiile publice cu modificările ulterioare.

          Ținând seama de prevederile art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele 
de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificările și 
completările ulterioare.

Articolul 1 - Se aproba Nota de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea 
realizării obiectivului de investiții ”Achiziționare autoturism Primăria comunei Beba 
Veche”,-Capitolul 51.02.71 Autorităti publice-conform Anexei nr.1, care face parte 
integrantă din prezenta hotarare.

Articolul 2 - Se aprobă achiziționarea unui autoturism Dacia Duster în valoare de 18.000 
euro – TVA inclus, în regim de leasing financiar pe o perioadă de 5 ani, fără valoare 
reziduală.



Articolul 3 - Se aprobă casarea autoturismului Dacia Logan (2006) cu nr. de 
înmatriculare TM-50-JKZ nr. identificare AADA1811095E3, având nr. inventar 962 și 
valoarea de inventar de 14.500 lei.

Articolul 4 - Cheltuielile aferente investiției se suporta din bugetul local al comunei Beba 
Veche, sau din alte surse, potrivit legii.

Articolul 5 - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigura de către primarul 
comunei Beba Veche

Articolul 6 - Prezenta hotarare se comunică:
- Institutiei Prefectului- judetul Timis,
- Primarului comunei Beba Veche;
- Afisare la sediul institutiei;
- Publicare pe site web http://primariabebaveche.blogspot.com/p/monitorul-local.html;

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;


