
Judetul Timis
UAT Comuna Beba Veche
Nr.   /3.12.2021

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 infiintarii 
Serviciului de Gospodarie comunala Beba Veche

Considerente legale:
Având în vedere prevederile: - art.1 alin. (4), litera “h”, art.3 alin.(1), alin.(4) , art.8 alin.(1), alin.(2) 
și alin.(3) lit.d), art.24 alin.(1) lit.a), art. 28 din Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de 
utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare - art. 1, art. 2, art. 3 lit. f), g), 
k), art. 3, art. 4 alin. (3), art. 5, art. 8, art. 9, art. 12 alin. (1) lit. b), alin. (2) și alin. (3), art. 14, art. 
15, art. 20, art. 21, art. 22, art. 23, art. 24, art. 26, art. 28 alin. (2) și (3) din Legea nr. 101/2006 
privind serviciul de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; - Legii nr. 24/27.03.2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, republicată; - art .9 aliniat 1 din OG nr 71/29.08.2002 privind organizarea si 
funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local;  -
Legii nr. 10/9.01.2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 71/2002, 
privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat 
de interes, local; - Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu 
completările ulterioare;
prevederile art. 8, art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d) şi alin. (7) lit. n), și în temeiul art. 139 
coroborate cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57 / 2019 privind Codul 
administrativ:

Situatia in fapt:

         Pentru aceste motive PROPUN

Se aprobă Studiul de fundamentare pentru înfinţarea Serviciului de Gospodărie comunală Beba 
Veche, prezentat în Anexa nr. 1.
Se înfinţează Serviciului de Gospodărie comunală Beba Veche, structură cu personalitate 
juridică în subordinea Consiliului Local al Beba Veche și sub coordonarea primarului. Acesta 
dispune de patrimoniu propriu, funcționează pe bază de gestiune economică și deține 
autonomie financiară și funcțională, este subiect juridic de drept fiscal, titular al codului unic de 
înregistrare fiscală și al conturilor deschise la unitățile teritoriale ale trezoreriei sau la unitățile 
bancare și va întocmi, în condițiile legii, bugetul de venituri și cheltuieli și situații financiare 
anuale.
Serviciul de Gospodărie comunală Beba Veche ca Serviciu comunitar de utilități publice, 
cuprinde totalitatea activităților de utilitate și interes public general, desfășurate la nivelul 
comunei, sub conducerea, coordonarea și responsabilitatea autorităților administrației publice 
locale, în scopul satisfacerii cerințelor comunității locale, având ca obiect de activitate realizarea 
în gestiune directă a următoarelor servicii de utilități publice:
a) Alimentarea cu apă;
b) Canalizarea și epurarea apelor uzate;
c) Colectarea, canalizarea si evacuarea apelor pluviale;
e) Salubrizarea localitatilor;
- măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice,
- curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe 
timp de polei sau de îngheț.
f) Iluminatul public; 
g) Transportul public;



h) Administrarea domeniului public si privat al comunei Beba Veche, precum si altele asemenea; 
i) Administrarea bazelor sportive.
Se aprobă Regulamentul de funcţionare al Serviciului de Gospodărie comunală Beba Veche, 
conform Anexei nr.2.
Serviciul public de Gospodarie Beba Veche va avea sediul în comuna Beba Veche sat Beba 
Veche nr. 292, conform contractului de comodat prevăzut în Anexa nr. 3.
Finanţarea cheltuielilor de operare necesare funcţionării şi exploatării serviciului se asigură prin 
încasarea de la utilizatori, pe baza facturilor emise de Serviciului de Gospodărie comunală Beba 
Veche, a contravalorii serviciilor furnizate și alocații bugetare conform cu prevederile legale în 
vigoare.
(1) Organigrama Serviciului public de Gospodarie comunală Beba Veche la data înfiinţării 
acesteia, este prevăzută în Anexa nr.4.
(2) Pe parcursul realizării activităţilor ce-i revin, organigrama Serviciului de Gospodărie 
comunală Beba Veche va putea fi modificată de Consiliul Local al comunei Beba Veche, 
conform normelor de structură şi cerinţelor producţiei/prestări.
(3) Atribuţiile personalului de conducere, respectiv atribuţiile şefului de serviciu se stabilesc prin 
fişa postului, aprobată de către Consiliul Local al comunei Beba Veche, conform Anexei nr.5.
(4) Atribuţiile personalului propriu de execuţie al Serviciului de Gospodărie comunală se 
stabilesc prin fişa postului aprobată de către şeful de serviciu.
(1)- Se mandatează domnul Terlai Dan în numele Serviciului de Gospodărie comunală să 
reprezinte Consiliul Local al comunei Beba Veche şi să facă toate demersurile necesare obţinerii 
şi modificării de autorizaţii, avize, licenţe şi a oricăror alte acte necesare desfăşurării în 
conformitate cu prevederile legale a Serviciului de Gospodărie comunală Beba Veche.
(2) Pentru aducerea la îndeplinire a acestui mandat, mandatarul va înainta cereri, va face 
declaraţii, va depune şi va ridica documente, reprezentând Consiliul Local al comunei Beba 
Veche cu puteri depline în faţa oricăror persoane fizice şi/sau juridice, instituţii publice, etc.
(3) Mandatul acordat prin alin. (1) este valabil până la numirea de către Consiliul Local al 
comunei Beba Veche a şefului serviciului, rezultat în urma concursului de ocupare a funcţiei de 
şef serviciu, dar nu mai mult de 1 an de la data adoptării prezentei hotărâri.
Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează primarului Beba Veche 
și serviciilor de specialitate din cadrul Primăriei comunei Beba Veche.
Prezenta hotarare se comunică:
- Institutiei Prefectului- judetul Timis,
- Primarului comunei Beba Veche;
- Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice – Agenția 
Teritorială Vest;
- 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.   /3.12.2021

                    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 infiintarii Serviciului de Gospodarie 
comunala 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: - art.1 alin. (4), litera “h”, art.3 alin.(1), alin.(4) , art.8 alin.(1), 
alin.(2) și alin.(3) lit.d), art.24 alin.(1) lit.a), art. 28 din Legea nr.51/2006 privind serviciile 
comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare - art. 
1, art. 2, art. 3 lit. f), g), k), art. 3, art. 4 alin. (3), art. 5, art. 8, art. 9, art. 12 alin. (1) lit. b), 
alin. (2) și alin. (3), art. 14, art. 15, art. 20, art. 21, art. 22, art. 23, art. 24, art. 26, art. 28 
alin. (2) și (3) din Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; - Legii nr. 24/27.03.2000 privind 
normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată; - art .9 
aliniat 1 din OG nr 71/29.08.2002 privind organizarea si funcţionarea serviciilor publice 
de administrare a domeniului public si privat de interes local;  - Legii nr. 10/9.01.2020 
pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 71/2002, privind 
organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și 
privat de interes, local; - Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația 
publică, cu completările ulterioare;
prevederile art. 8, art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d) şi alin. (7) lit. n), și în temeiul art. 139 
coroborate cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57 / 2019 privind 
Codul administrativ:

          
          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 infiintarii Serviciului de Gospodarie comunala 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.    /3.12.2021
-Raportul de specialitate întocmit de Aparat de specialitate al primarului nr.    
/3.12.2021
	
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 prevederile: 
- art.1 alin. (4), litera “h”, art.3 alin.(1), alin.(4) , art.8 alin.(1), alin.(2) și alin.(3) 
lit.d), art.24 alin.(1) lit.a), art. 28 din Legea nr.51/2006 privind serviciile 
comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare
- art. 1, art. 2, art. 3 lit. f), g), k), art. 3, art. 4 alin. (3), art. 5, art. 8, art. 9, art. 12 
alin. (1) lit. b), alin. (2) și alin. (3), art. 14, art. 15, art. 20, art. 21, art. 22, art. 23, 
art. 24, art. 26, art. 28 alin. (2) și (3) din Legea nr. 101/2006 privind serviciul de 
salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 24/27.03.2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată;
- art .9 aliniat 1 din OG nr 71/29.08.2002 privind organizarea si funcţionarea 
serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local; 
- Legii nr. 10/9.01.2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței 
Guvernului nr. 71/2002, privind organizarea și funcționarea serviciilor publice 
de administrare a domeniului public și privat de interes, local;
- Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu 
completările ulterioare;

prevederile art. 8, art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d) şi alin. (7) lit. n), și în temeiul 
art. 139 coroborate cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57 / 
2019 privind Codul administrativ:



Președinte, HORVATH STEFAN

Secretar,     SULI MONIKA- ESZTER

Membrii:     BERBECARU ALIN- CONSTANTIN



ROMÂNIA
JUDETUL TIMIS
COMUNA BEBA VECHE
CONSILIUL LOCAL

          În temeiul prevederilor art. 129 alin. 2) 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.    /3.12.2021  precum si Raportul de specialitate întocmit de   Aparat 
de specialitate al primarului înregistrat sub nr.    /3.12.2021
         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 infiintarii Serviciului de Gospodarie comunala Beba 
Veche

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 42/03.12.2021

          Având în vedere prevederile: 
- art.1 alin. (4), litera “h”, art.3 alin.(1), alin.(4) , art.8 alin.(1), alin.(2) și alin.(3) lit.d), art.24 
alin.(1) lit.a), art. 28 din Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare
- art. 1, art. 2, art. 3 lit. f), g), k), art. 3, art. 4 alin. (3), art. 5, art. 8, art. 9, art. 12 alin. (1) lit. 
b), alin. (2) și alin. (3), art. 14, art. 15, art. 20, art. 21, art. 22, art. 23, art. 24, art. 26, art. 28 
alin. (2) și (3) din Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legii nr. 24/27.03.2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, republicată;
- art .9 aliniat 1 din OG nr 71/29.08.2002 privind organizarea si funcţionarea serviciilor 
publice de administrare a domeniului public si privat de interes local; 
- Legii nr. 10/9.01.2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 
71/2002, privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a 
domeniului public și privat de interes, local;
- Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu completările 
ulterioare;

          prevederile art. 8, art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d) şi alin. (7) lit. n), și în temeiul art. 
139 coroborate cu art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență nr. 57 / 2019 privind 
Codul administrativ:

Articolul 1 - Se aprobă Studiul de fundamentare pentru înfinţarea Serviciului de 
Gospodărie comunală Beba Veche, prezentat în Anexa nr. 1.



Articolul 2 - Se înfinţează Serviciului de Gospodărie comunală Beba Veche, structură cu 
personalitate juridică în subordinea Consiliului Local al Beba Veche și sub coordonarea 
primarului. Acesta dispune de patrimoniu propriu, funcționează pe bază de gestiune 
economică și deține autonomie financiară și funcțională, este subiect juridic de drept 
fiscal, titular al codului unic de înregistrare fiscală și al conturilor deschise la unitățile 
teritoriale ale trezoreriei sau la unitățile bancare și va întocmi, în condițiile legii, bugetul 
de venituri și cheltuieli și situații financiare anuale.

Articolul 3 - Serviciul de Gospodărie comunală Beba Veche ca Serviciu comunitar de 
utilități publice, cuprinde totalitatea activităților de utilitate și interes public general, 
desfășurate la nivelul comunei, sub conducerea, coordonarea și responsabilitatea 
autorităților administrației publice locale, în scopul satisfacerii cerințelor comunității 
locale, având ca obiect de activitate realizarea în gestiune directă a următoarelor servicii 
de utilități publice:
a) Alimentarea cu apă;
b) Canalizarea și epurarea apelor uzate;
c) Colectarea, canalizarea si evacuarea apelor pluviale;
e) Salubrizarea localitatilor;
- măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice,
- curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a 
acestora pe timp de polei sau de îngheț.
f) Iluminatul public; 
g) Transportul public;
h) Administrarea domeniului public si privat al comunei Beba Veche, precum si altele 
asemenea; 
i) Administrarea bazelor sportive.

Articolul 4 - Se aprobă Regulamentul de funcţionare al Serviciului de Gospodărie 
comunală Beba Veche, conform Anexei nr.2.

Articolul 5 - Serviciul public de Gospodarie Beba Veche va avea sediul în comuna Beba 
Veche sat Beba Veche nr. 292, conform contractului de comodat prevăzut în Anexa nr. 
3.

Articolul 6 - Finanţarea cheltuielilor de operare necesare funcţionării şi exploatării 
serviciului se asigură prin încasarea de la utilizatori, pe baza facturilor emise de 
Serviciului de Gospodărie comunală Beba Veche, a contravalorii serviciilor furnizate și 
alocații bugetare conform cu prevederile legale în vigoare.

Articolul 7 - (1) Organigrama Serviciului public de Gospodarie comunală Beba Veche la 
data înfiinţării acesteia, este prevăzută în Anexa nr.4.
(2) Pe parcursul realizării activităţilor ce-i revin, organigrama Serviciului de Gospodărie 
comunală Beba Veche va putea fi modificată de Consiliul Local al comunei Beba 
Veche, conform normelor de structură şi cerinţelor producţiei/prestări.
(3) Atribuţiile personalului de conducere, respectiv atribuţiile şefului de serviciu se 
stabilesc prin fişa postului, aprobată de către Consiliul Local al comunei Beba Veche, 
conform Anexei nr.5.
(4) Atribuţiile personalului propriu de execuţie al Serviciului de Gospodărie comunală se 
stabilesc prin fişa postului aprobată de către şeful de serviciu.



Articolul 8 - (1)- Se mandatează domnul Terlai Dan în numele Serviciului de Gospodărie 
comunală să reprezinte Consiliul Local al comunei Beba Veche şi să facă toate 
demersurile necesare obţinerii şi modificării de autorizaţii, avize, licenţe şi a oricăror alte 
acte necesare desfăşurării în conformitate cu prevederile legale a Serviciului de 
Gospodărie comunală Beba Veche.
(2) Pentru aducerea la îndeplinire a acestui mandat, mandatarul va înainta cereri, va 
face declaraţii, va depune şi va ridica documente, reprezentând Consiliul Local al 
comunei Beba Veche cu puteri depline în faţa oricăror persoane fizice şi/sau juridice, 
instituţii publice, etc.
(3) Mandatul acordat prin alin. (1) este valabil până la numirea de către Consiliul Local 
al comunei Beba Veche a şefului serviciului, rezultat în urma concursului de ocupare a 
funcţiei de şef serviciu, dar nu mai mult de 1 an de la data adoptării prezentei hotărâri.

Articolul 9 - Ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează 
primarului Beba Veche și serviciilor de specialitate din cadrul Primăriei comunei Beba 
Veche.

Articolul 10 - Prezenta hotarare se comunică:
- Institutiei Prefectului- judetul Timis,
- Primarului comunei Beba Veche;
- Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice 
– Agenția Teritorială Vest;
- 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

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;


