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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 
Regulamentului privind procedura de vanzare prin negociere directa a terenurilor din domeniul 
privat al Comunei Beba Veche aferente constructiilor definitive

Considerente legale:
În conformitate cu prevederile:- art.13 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării 
lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare,  - art. 26 din Legea nr. 112 din 
25 noiembrie 1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de 
locuințe, trecute în proprietatea statului, cu modificările și completările ulterioare, art. 37 din 
Hotărârea nr. 20 din 17 ianuarie 1996 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea 
Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, 
trecute în proprietatea statului, cu modificările și completările ulterioare, art. 8 din Legea nr. 15 
din 9 ianuarie 2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate 
personală, cu modificările și completările ulterioare, art. Ill,  - art. 137 și art. 141 din Hotărârea nr. 
577 din 13 iunie 2002 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, cu modificările și 
completările ulterioare, și a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea 
privatizării, cu modificările și completările ulterioare, -  - art. 24 din_ Legea nr. 18/1991 din 19 
februarie 1991 Legea fondului funciar, cu modificările și completările ulterioare, art. 7, alin. (1A1) 
din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 
martie 1945-22 decembrie 1989, cu modificările și completările ulterioare -Deciziei înaltei Curți 
de Casație și Justiție nr. 3 din 30 ianuarie 2017 privind interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 
3, art. 9, art. 26 alin. (3) din Legea nr. 112/1995 coroborate cu art. 37 din Normele metodologice 
privind aplicarea Legii nr. 112/1995, coroborate cu prevederile art. 129, alin.(2), lit. (c) și art. 129, 
alin. (6), lit. (b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Situatia in fapt:
Având în vedere prevederile art. 364 din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, conform căruia: „(1) Prin excepție de la prevederile art. 363 alin. (1), în cazul 
vânzării unui teren aflat în proprietatea privată a statului sau a unității administrativ-teritoriale pe 
care sunt ridicate construcții, constructorii de bună-credință ai acestora beneficiază de un drept 
de preempțiune la cumpărarea terenului aferent construcțiilor. Prețul de vânzare se stabilește pe 
baza unui raport de evaluare, aprobat de consiliul local sau județean, după caz. (2) Proprietarii 
construcțiilor prevăzute la alin. (1) sunt notificați în termen de 15 zile asupra hotărârii consiliului 
local sau județean și își pot exprima opțiunea de cumpărare în termen de 15 zile de la primirea 
notificării. (3) Prin legi speciale se pot institui alte excepții de la procedura licitației publice ”. 
Luând în considerare strategia de dezvoltare a Comunei Beba Veche prin prioritizarea creșterii 
capacității administrației publice locale de furnizare a serviciilor către populație și necesitatea 
realizării unui regulament unitar de vânzare a terenurilor în concordanță cu dispozițiile legale în 
vigoare, Propun dezbaterea și aprobarea unui proiect de hotărâre privind aprobarea 
Regulamentului privind procedura de vânzare prin negociere directă a terenurilor din domeniul 
privat al Comunei Beba Veche, aferente construcțiilor definitive.

         Pentru aceste motive PROPUN



Se aprobă Regulamentului privind procedura de vânzare prin negociere directă a terenurilor din 
domeniul privat al Comunei Beba Veche, aferente construc țiilor, conform anexei la prezenta 
hotărâre.
Se constituie Comisia de negociere a prețului de vânzare al terenurilor, în următoarea 
componență:
-Președinte: Bohancanu Ioan - Primar al Comuna Beba Veche;
- Secretar: Sofran Nicolae- Referent la Compartimentul contabilitate, venituri si urmărire, 
încasare taxe si impozite.
-Membrii:
	- ___consilier local;
	- ___ consilier local;
- Parvan Adriana - inspector Urbanism
Primarul Comunei Beba Veche, prin serviciile de specialitate va duce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri.
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
          Aparat de specialitate al primarului



Judetul Timis UAT Comuna Beba Veche
Nr. 2916/21.09.2021

                    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 Regulamentului privind procedura de 
vanzare prin negociere directa a terenurilor din domeniul privat al Comunei Beba Veche 
aferente constructiilor definitive

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

În conformitate cu prevederile:- art.13 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare,  - art. 26 din 
Legea nr. 112 din 25 noiembrie 1995 pentru reglementarea situației juridice a unor 
imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului, cu modificările și 
completările ulterioare, art. 37 din Hotărârea nr. 20 din 17 ianuarie 1996 pentru 
aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea Legii nr. 112/1995 pentru 
reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în 
proprietatea statului, cu modificările și completările ulterioare, art. 8 din Legea nr. 15 din 
9 ianuarie 2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe 
proprietate personală, cu modificările și completările ulterioare, art. Ill,  - art. 137 și art. 
141 din Hotărârea nr. 577 din 13 iunie 2002 privind aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea 
societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, și a Legii nr. 137/2002 
privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările și completările 
ulterioare, -  - art. 24 din_ Legea nr. 18/1991 din 19 februarie 1991 Legea fondului 
funciar, cu modificările și completările ulterioare, art. 7, alin. (1A1) din Legea nr. 10/2001 
privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 
1945-22 decembrie 1989, cu modificările și completările ulterioare -Deciziei înaltei Curți 
de Casație și Justiție nr. 3 din 30 ianuarie 2017 privind interpretarea și aplicarea 
dispozițiilor art. 3, art. 9, art. 26 alin. (3) din Legea nr. 112/1995 coroborate cu art. 37 din 
Normele metodologice privind aplicarea Legii nr. 112/1995, coroborate cu prevederile art. 
129, alin.(2), lit. (c) și art. 129, alin. (6), lit. (b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 
României nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare;



          Având în vedere Referatul de aprobare a Primarului , în calitate de ini țiator al 
proiectului de hotărâre,     s-a procedat la analiza proiectului;
1.	Necesitate și oportunitate
Orice comunitate urbană modernă trebuie să asimileze și să promoveze o viziune 
strategică în ceea ce privește dezvoltarea sa viitoare. Având în vedere existența în 
patrimoniul privat al Comunei Beba Veche al unor imobile-terenuri, ce pot fi valorificate 
prin vânzare potrivit reglementărilor legale în vigoare, imobile- terenuri care nu pot fi 
altfel exploatate de către UAT Comuna Beba Veche, decât prin prelungirea duratei 
contractelor de concesiune/închiriere, respective prin prelungirea duratei contractelor de 
închiriere în scop agricol. Dispozițiile legale în vigoare prevăd ca autoritățile publice să 
hotărască cu privire la vânzarea acestor terenuri, aferente construc țiilor definitive, către 
deținătorii acestora, nefiind reglementate procedura de vânzare a terenurilor, actualizate 
cu normele în vigoare, fiind necesar a se elabora un regulament-cadru privind vânzarea 
prin negociere directă a terenurilor din domeniul privat al Comunei Beba Veche, 
aferente construcțiilor definitive.
2.	Legalitatea proiectului
Susținerea proiectului propus din punct de vedere legal, este fundamentat și justificat 
din punct de vedere legal de prevederile art. 364 din Ordonan ța de urgență nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ, conform căruia: „ Prin excepție de la prevederile art. 363 
alin. (1), în cazul vânzării unui teren aflat în proprietatea privată a statului sau a unită ții 
administrativ-teritoriale pe care sunt ridicate construcții, constructorii de bună-credință ai 
acestora beneficiază de un drept de preempțiune la cumpărarea terenului aferent 
construcțiilor. Prețul de vânzare se stabilește pe baza unui raport de evaluare, aprobat 
de consiliul local sau județean, după caz. (2) Proprietarii construcțiilor prevăzute la alin. 
(1) sunt notificați în termen de 15 zile asupra hotărârii consiliului local sau județean și își 
pot exprima opțiunea de cumpărare în termen de 15 zile de la primirea notificării. (3) 
Prin legi speciale se pot institui alte excepții de la procedura licitației publice
De asemenea, în justificarea legalității regulamentului cadru, sunt incidente următoarelor 
acte normative:
-art. 13 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construc ții:
“ (1) Terenurile aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-
teritoriale, destinate construirii, pot fi vândute, concesionate ori închiriate prin licita ție 
publică, potrivit legii, în condițiile respectării prevederilor documentațiilor de urbanism și 
de amenajare a teritoriului, aprobate potrivit legii, în vederea realizării de către titular a 
construcției. ” - Art. 26 din Legea nr. 112 din 25 noiembrie 1995 pentru reglementarea 
situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului:
Suprafețele de teren preluate de stat sau de alte persoane juridice, aflate la data de 22 
decembrie 1989 în posesia acestora și care depășesc suprafața aferentă construcțiilor, 
rămân în proprietatea statului. ”
-	Art. 37 din Hotărârea nr. 20 din 17 ianuarie 1996 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind aplicarea Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situa ției juridice 
a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului:
„In situațiile de vânzare către chiriași a apartamentelor și, când este cazul, a anexelor 
gospodărești și a garajelor aferente, dreptul de proprietate se dobândește și asupra 
terenului aferent, cu respectarea dispozițiilor art. 26 alineatul ultim din lege.;"
-Art. 8 din Legea nr. 15 din 9 ianuarie 2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru 
construirea unei locuințe proprietate personală:
“După finalizarea construirii locuinței, consiliul local poate hotărî, la solicitarea 
proprietarului locuinței, vânzarea directă către acesta a terenului respectiv. Prețul de 
vânzare se stabilește prin expertiză tehnică, întocmită de un expert evaluator autorizat și 
aprobată de consiliul local ’’
-	Art. Ill, art. 137 și art. 141 din Hotărârea nr. 577 din 13 iunie 2002 privind aprobarea 



Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/1997 
privind privatizarea societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, și a 
Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării:
“Activele amplasate pe terenurile care nu sunt în proprietatea vânzătorului se pot vinde 
condiționat de existența acordului scris al proprietarului terenului. Terenul aferent 
activelor și a cărui situație juridică se clarifică după data vânzării activului va fi vândut 
cumpărătorului activului prin negociere directă, cu excep ția terenurilor care sunt 
proprietate publică a statului sau a unei unități administrativ-teritoriale. ”
“Terenurile aparținând domeniului privat al statului sau al unităților administrativ-
teritoriale, care nu sunt concesionate, se închiriază sau se vând societă ții comerciale 
care le deține, fără nici un fel de publicitate, prin negociere directă, la inițiativa societății 
comerciale sau a autorităților prevăzute la art. 135. ”
“ Prețul de vânzare pentru terenurile oferite spre cumpărare societăților comerciale care 
le au în exploatare se stabilește prin negociere directă între proprietarul terenului și 
societatea comercială, avându-se în vedere valoarea de circula ție a terenului, 
determinată pe baza criteriilor prevăzute la art. 140.
-	Art. 24 din Legea nr. 18/1991 din 19 februarie 1991 Legea fondului funciar:
“(1) Terenurile situate în intravilanul localităților, care au fost atribuite de cooperativele 
agricole de producție, potrivit legii, cooperatorilor sau altor persoane îndreptățite, pentru 
construcția de locuințe și anexe gospodărești, pe care le-au edificat, rămân și se înscriu 
în proprietatea actualilor deținători, chiar dacă atribuirea s-a făcut din terenurile preluate 
în orice mod de la foștii proprietari.
(1*1) Suprafața terenurilor prevăzute în alin. (1), aferente casei de locuit și anexelor 
gospodărești, nu poate fi mai mare decât cea prevăzută în actul de atribuire provenit de 
la cooperativa de producție, consiliul popular sau primăria din localitatea respectivă.
-Art. 7, alin. (1A1) din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate 
în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989:
“Nu se restituie în natură, ci doar în echivalent, imobilele care au fost înstrăinate în baza 
Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de 
locuințe, trecute în proprietatea statului, cu modificările ulterioare, cu respectarea 
condițiilor cerute de lege."
-	Decizie nr. 3 din 30 ianuarie 2017 privind interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 3, 
art. 9, art. 26 alin. (3) din Legea nr. 112/1995 coroborate cu art. 37 din Normele 
metodologice privind aplicarea Legii nr. 112/1995:
“în interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 3, art. 9, art. 26 alin. (3) din Legea nr. 
/12/1995pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, 
trecute în proprietatea statului, cu modificările ulterioare, coroborate cu art. 37 din 
Normele metodologice privind aplicarea Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea 
situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului, 
stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 20/1996, republicate, stabilește că proprietarul 
construcției are dreptul să dobândească proprietatea și asupra terenului aferent 
acesteia și să solicite, în caz de refuz, pe calea acțiunii în justiție, obligarea la 
perfectarea contractului de vânzare-cumpărare. ”
Având în vedere cele expuse, în conformitate cu prevederile art. 129, alin.(2), lit. (c) 
coroborat cu art. 129, alin. (6), lit. (b), respective art. 139, alin.(2) din Ordonan ța de 
Urgență nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, s-a întocmit prezentul 
raport de specialitate cu privire la proiectul de hotărâre privind aprobarea 
Regulamentului privind procedura de vânzare prin negociere directă a terenurilor din 
domeniul privat al Comunei Beba Veche, aferente construcțiilor definitive.
Având în vedere că sunt îndeplinite condițiile legale incidente în materie, propunem 
adoptarea proiectului de hotărâre în forma prezentată, respectiv aprobarea 
Regulamentului privind procedura de vânzare prin negociere directă a terenurilor din 



domeniul privat al Comunei Beba Veche, aferente construcțiilor definitive.

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

Secretar general



                    Comisia de specialitate a Consiliului local al comunei Beba Veche, in 
urma repartizarii documentatiei privind proiectul de hotarare atasat, privind 
aprobarea Regulamentului privind procedura de vanzare prin negociere directa a 
terenurilor din domeniul privat al Comunei Beba Veche aferente constructiilor 
definitive am analizat in sedinta acest proiect, constatand urmatoarele:
Temeiuri legale invocate si documente atasate:
-Referatul/Expunerea de motive întocmit de Aparat de specialitate al primarului  
nr. 2916/21.09.2021
-Raportul de specialitate întocmit de Secretar general nr. 2916/21.09.2021
	
Constatand ca:

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

AVIZ FAVORABIL

În conformitate cu prevederile:
- art.13 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcții, cu modificările și completările ulterioare, 
- art. 26 din Legea nr. 112 din 25 noiembrie 1995 pentru reglementarea 
situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea 
statului, cu modificările și completările ulterioare, art. 37 din Hotărârea nr. 20 
din 17 ianuarie 1996 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
aplicarea Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor 
imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului, cu modificările 
și completările ulterioare, art. 8 din Legea nr. 15 din 9 ianuarie 2003 privind 
sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, 
cu modificările și completările ulterioare, art. Ill, 
- art. 137 și art. 141 din Hotărârea nr. 577 din 13 iunie 2002 privind aprobarea 
Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, cu modificările și 
completările ulterioare, și a Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru 
accelerarea privatizării, cu modificările și completările ulterioare, - 
- art. 24 din_ Legea nr. 18/1991 din 19 februarie 1991 Legea fondului funciar, 
cu modificările și completările ulterioare, art. 7, alin. (1A1) din Legea nr. 
10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în 
perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, cu modificările și completările 
ulterioare
-Deciziei înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 3 din 30 ianuarie 2017 privind 
interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 3, art. 9, art. 26 alin. (3) din Legea nr. 
112/1995 coroborate cu art. 37 din Normele metodologice privind aplicarea 
Legii nr. 112/1995, coroborate cu prevederile art. 129, alin.(2), lit. (c) și art. 
129, alin. (6), lit. (b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 
57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare;



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.



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 Aparat de specialitate 
al primarului înregistrată sub nr. 2916/21.09.2021  precum si Raportul de specialitate 
întocmit de   Secretar general înregistrat sub nr. 2916/21.09.2021
         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 și  Comisia pentru învățământ, activitate științifică, 
activități social-culturale, sportive și de agrement, muncă, tineret, relații cu cultele, 
sănătate și familie, protecție socială și protecția copilului, președinte ARDELEAN 
GHEORGHE;

privind aprobarea Regulamentului privind procedura de vanzare prin 
negociere directa a terenurilor din domeniul privat al Comunei Beba 

Veche aferente constructiilor definitive

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 30/21.09.2021

          În conformitate cu prevederile:
- art.13 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construc ții, cu 
modificările și completările ulterioare, 
- art. 26 din Legea nr. 112 din 25 noiembrie 1995 pentru reglementarea situa ției juridice a 
unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului, cu modificările și 
completările ulterioare, art. 37 din Hotărârea nr. 20 din 17 ianuarie 1996 pentru aprobarea 
Normelor metodologice privind aplicarea Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situa ției 
juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului, cu 
modificările și completările ulterioare, art. 8 din Legea nr. 15 din 9 ianuarie 2003 privind 
sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietate personală, cu 
modificările și completările ulterioare, art. Ill, 
- art. 137 și art. 141 din Hotărârea nr. 577 din 13 iunie 2002 privind aprobarea Normelor 
metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind 
privatizarea societăților comerciale, cu modificările și completările ulterioare, și a Legii nr. 
137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările și 
completările ulterioare, - 
- art. 24 din_ Legea nr. 18/1991 din 19 februarie 1991 Legea fondului funciar, cu 
modificările și completările ulterioare, art. 7, alin. (1A1) din Legea nr. 10/2001 privind 
regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 
decembrie 1989, cu modificările și completările ulterioare
-Deciziei înaltei Curți de Casație și Justiție nr. 3 din 30 ianuarie 2017 privind interpretarea 
și aplicarea dispozițiilor art. 3, art. 9, art. 26 alin. (3) din Legea nr. 112/1995 coroborate cu 
art. 37 din Normele metodologice privind aplicarea Legii nr. 112/1995, coroborate cu 
prevederile art. 129, alin.(2), lit. (c) și art. 129, alin. (6), lit. (b) din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului României nr. 57/2019 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare;



          În temeiul prevederilor art. 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: 

Articolul 1 - Se aprobă Regulamentului privind procedura de vânzare prin negociere 
directă a terenurilor din domeniul privat al Comunei Beba Veche, aferente construc țiilor, 
conform anexei la prezenta hotărâre.

Articolul 2 - Se constituie Comisia de negociere a prețului de vânzare al terenurilor, în 
următoarea componență:
-Președinte: Bohancanu Ioan - Primar al Comuna Beba Veche;
- Secretar: Sofran Nicolae- Referent la Compartimentul contabilitate, venituri si urmărire, 
încasare taxe si impozite.
-Membrii:
	- ___consilier local;
	- ___ consilier local;
- Parvan Adriana - inspector Urbanism

Articolul 3 - Primarul Comunei Beba Veche, prin serviciile de specialitate va duce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

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 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
Comisia pentru învățământ, activitate științifică, activități social-culturale, sportive și de 

agrement, muncă, tineret, relații cu cultele, sănătate și familie, protecție socială și 
protecția copilului, președinte ARDELEAN GHEORGHE

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;


