
Judetul Timis
UAT Comuna Beba Veche
Nr. 3420/29.10.2021

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 cererii de 
finantare si a devizului general estimativ al investitiei Modernizare infrastructura rutiera in 
localitatea Beba Veche Comuna Beba Veche judetul Timis

Considerente legale:
Având în vedere:- Expunerea de motiv la proiectul de hotărâre întocmit de catre primarul 
comunei Beba Veche; - Prevederile HG nr. 907/2016, privind etapele de elaborare si continutul-
cadru al documentatiilor tehnico-economice. - Prevederile OUG 95/2021 pentru aprobarea 
Programului național de investiții „Anghel Saligny”, - Prevederile Ordinului MDLPA nr. 1.333/2021 
privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței 
de urgență a Guvernului nr. 95/2021
Luând în considerare prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice 
locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

Situatia in fapt:
Dezvoltarea durabilă și echilibrată a comunei Beba Veche reprezintă pentru Consiliul local 
dezideratul fundamental al activității sale, astfel încât această entitate administrativă a României 
să devină o zonă competitivă la nivel regional, național și european, cu o economie dinamică şi 
diversificată. Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny” prevede finanțarea proiectelor 
pentru alimentări cu apă și stații de tratare a apei, sisteme de canalizare și stații de epurare a 
apelor uzate, drumurile publice clasificate și încadrate în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare ca drumuri județene, drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale și/sau drumuri 
publice din interiorul localităților, precum și variante ocolitoare ale localităților, poduri, podețe, 
pasaje sau punți pietonale, inclusiv pentru biciclete și trotinete electrice.
Potrivit indicatorilor minimali, prin Programul National de Investitii “Anghel Saligny” vor fi finanțate 
12.000 km de rețele de alimentare cu apă și canalizare construite/extinse, 700.000 de 
branșamente individuale la sistem de alimentare cu apă/racorduri individuale la sistem de 
canalizare, construcția sau modernizarea a 2.000 km de drumuri județene și variante ocolitoare 
și 3.000 km de drumuri comunale.
Proiectul propus, Modernizare infrastructură rutieră în localitatea Beba Veche, Comuna Beba 
Veche, județul Timiș urmărește îmbunătățirea calității vieții locuitorilor prin asigurarea unei 
infrastructuri rutiere prin asfaltarea întregii comune.
Ținând cont de argumentele prezentate, consider necesar și oportun acestui proiect de Hotărâre 
cu conținutul:

         Pentru aceste motive PROPUN



Se aprobă cererea de finanțare și devizul general estimativ al investiției ”Modernizare 
infrastructură rutieră în localitatea Beba Veche, Comuna Beba Veche, județul Timiș” în scopul 
participării în cadrul Programului național de investiții „Anghel Saligny”.
Devizul general estimativ al investiției este cuprins în Anexa la prezenta hotărâre.
Se aprobă finanțarea din bugetul local al Comunei Beba Veche a cheltuielilor neeligibile în 
cadrul Programului național de investiții „Anghel Saligny”.
Primarul Comunei Beba Veche va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.
Orice alte dispoziții contrare prezentei hotărâri, se abrogă.
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
Nr. 3419/2021

                    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 cererii de finantare si a devizului general 
estimativ al investitiei Modernizare infrastructura rutiera in localitatea Beba Veche 
Comuna Beba Veche judetul Timis

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

Având în vedere:- Expunerea de motiv la proiectul de hotărâre întocmit de catre primarul 
comunei Beba Veche; - Prevederile HG nr. 907/2016, privind etapele de elaborare si 
continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice. - Prevederile OUG 95/2021 
pentru aprobarea Programului național de investiții „Anghel Saligny”, - Prevederile 
Ordinului MDLPA nr. 1.333/2021 privind aprobarea Normelor metodologice pentru 
punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021
Luând în considerare prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finantele 
publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

          

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

Aparat de specialitate al primarului



                    Comisia de specialitate a Consiliului local al comunei Beba Veche, in 
urma repartizarii documentatiei privind proiectul de hotarare atasat, privind 
aprobarea cererii de finantare si a devizului general estimativ al investitiei 
Modernizare infrastructura rutiera in localitatea Beba Veche Comuna Beba Veche 
judetul Timis am analizat in sedinta acest proiect, constatand urmatoarele:
Temeiuri legale invocate si documente atasate:
-Referatul/Expunerea de motive întocmit de Secretar general  nr. 
3420/29.10.2021
-Raportul de specialitate întocmit de Aparat de specialitate al primarului nr. 
3419/2021
	
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 în vedere:
-	Expunerea de motiv la proiectul de hotărâre întocmit de catre primarul 
comunei Beba Veche;
-	Prevederile HG nr. 907/2016, privind etapele de elaborare si continutul-cadru 
al documentatiilor tehnico-economice.
-	Prevederile OUG 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții 
„Anghel Saligny”,
-	Prevederile Ordinului MDLPA nr. 1.333/2021 privind aprobarea Normelor 
metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență 
a Guvernului nr. 95/2021

Luând în considerare prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 
privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;



ROMÂNIA
JUDETUL TIMIS
COMUNA BEBA VECHE
CONSILIUL LOCAL

          În temeiul prevederilor art. 129 alin. 2) lit. b) 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. 3420/29.10.2021  precum si Raportul de specialitate întocmit de   
Aparat de specialitate al primarului înregistrat sub nr. 3419/2021
         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 cererii de finantare si a devizului general estimativ al 
investitiei Modernizare infrastructura rutiera in localitatea Beba Veche 

Comuna Beba Veche judetul Timis

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 37/29.10.2021

          Având în vedere:
-	Expunerea de motiv la proiectul de hotărâre întocmit de catre primarul comunei Beba 
Veche;
-	Prevederile HG nr. 907/2016, privind etapele de elaborare si continutul-cadru al 
documentatiilor tehnico-economice.
-	Prevederile OUG 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții „Anghel 
Saligny”,
-	Prevederile Ordinului MDLPA nr. 1.333/2021 privind aprobarea Normelor metodologice 
pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021

          Luând în considerare prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind 
finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

Articolul 1 - Se aprobă cererea de finanțare și devizul general estimativ al investiției 
”Modernizare infrastructură rutieră în localitatea Beba Veche, Comuna Beba Veche, 
județul Timiș” în scopul participării în cadrul Programului național de investiții „Anghel 
Saligny”.

Articolul 2 - Devizul general estimativ al investiției este cuprins în Anexa la prezenta 
hotărâre.

Articolul 3 - Se aprobă finanțarea din bugetul local al Comunei Beba Veche a 
cheltuielilor neeligibile în cadrul Programului național de investiții „Anghel Saligny”.

Articolul 4 - Primarul Comunei Beba Veche va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei 
hotărâri.

Articolul 5 - Orice alte dispoziții contrare prezentei hotărâri, se abrogă.



Articolul 6 - 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 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;


