
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 rectificarii 
bugetului de venituri si cheltuieli al societatii Serviciu Public Prestari Servicii SRL pe anul 2021

Considerente legale:
Având în vedere :-prevederile art.111, lit e din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, 
republicata cu modificarile si completarile ulterioare; -prevederile art.10 alin 2 din Ordonanta 
nr.26/2013 privind intarirea diciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul 
sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o 
participatie majoritara ; -prevederile art.3, pct.2, lit.e din OUG nr.109/2011 privind privind 
guvernanta corporativa a intreprinderilor publice; -prevederile OMFP nr.3.819/2019 privind 
aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli intocmit de catre unii operatori 
economici , precum si a anexelor de fundamentare a acestuia;

Situatia in fapt:
În urma solicitării justificate a societății privind rectificarea bugetului pe anul 2021 datorită 
depășirii unor indicatori.
In aceasta situatie se aplica prevederile art. 10 alin. (2) si alin. (4) din OG 26/2013 privind 
intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile 
administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie 
majoritara conform carora se poate proceda la rectificarea bugetelor de venituri si cheltuieli, 
atunci cand din motive temeinic justificate, asa cum sunt ele descrise la art. 10 alin. (2) din 
ordonanta, sunt necesare modificari ale nivelului urmatorilor indicatori economico-financiari 
aprobati, cu conditia aprobarii lor prin hotarare a consiliului local, pana la data de 31 octombrie a 
anului curent, cu exceptia situatiei in care rectificarea este necesara in alte situatii impuse de 
prevederile legale, caz in care aprobarea se poate face pana la finele exercitiului financiar al 
anului curent.

         Pentru aceste motive PROPUN

Se aprobă rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al societatii Serviciu Public Prestari 
Servicii SRL pe anul 2021 conform anexei nr. 1, care face parte integranta din prezenta hotărâre.
Prezenta hotarare se comunică:
- Institutiei Prefectului- judetul Timis,
- Primarului comunei Beba Veche;
- societatii Serviciu Public Prestari Servicii SRL;
- 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 rectificarii bugetului de venituri si 
cheltuieli al societatii Serviciu Public Prestari Servicii SRL pe anul 2021

         In baza adresei  de la Serviciu Public Prestari Servicii SRL inregistrate la Primaria 
comunei Beba Veche sub nr.     /3.12.2021,
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.111, lit e din Legea nr.31/1990 privind societatile 
comerciale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare; -prevederile art.10 alin 2 
din Ordonanta nr.26/2013 privind intarirea diciplinei financiare la nivelul unor operatori 
economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori 
majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara ; -prevederile art.3, pct.2, 
lit.e din OUG nr.109/2011 privind privind guvernanta corporativa a intreprinderilor 
publice; -prevederile OMFP nr.3.819/2019 privind aprobarea formatului si structurii 
bugetului de venituri si cheltuieli intocmit de catre unii operatori economici , precum si a 
anexelor de fundamentare a acestuia;

          
          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 rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al societatii Serviciu Public 
Prestari Servicii SRL pe anul 2021 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 Compartiment  CONTABILITATE, VENITURI SI 
URMARIRE, INCASARE TAXE SI IMPOZITE nr.     /3.12.2021
	-Adresa     /3.12.2021 de la Serviciu Public Prestari Servicii SRL;
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 :
-prevederile art.111, lit e din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, 
republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
-prevederile art.10 alin 2 din Ordonanta nr.26/2013 privind intarirea diciplinei 
financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile 
administrativ-teritoriale sunt actionari unici
ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara ;
-prevederile art.3, pct.2, lit.e din OUG nr.109/2011 privind privind guvernanta 
corporativa a intreprinderilor publice;
-prevederile OMFP nr.3.819/2019 privind aprobarea formatului si structurii 
bugetului de venituri si cheltuieli intocmit de catre unii operatori economici , 
precum si a anexelor de fundamentare a
acestuia;



ROMÂNIA
JUDETUL TIMIS
COMUNA BEBA VECHE
CONSILIUL LOCAL

          În temeiul prevederilor art. 129 alin. 3) 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   
Compartiment  CONTABILITATE, VENITURI SI URMARIRE, INCASARE TAXE SI 
IMPOZITE înregistrat sub nr.     /3.12.2021
         Văzând adresa nr.     /3.12.2021 emisă de Serviciu Public Prestari Servicii SRL;
         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 rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al societatii 
Serviciu Public Prestari Servicii SRL pe anul 2021

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 44/03.12.2021

          Având în vedere :
-prevederile art.111, lit e din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata 
cu modificarile si completarile ulterioare;
-prevederile art.10 alin 2 din Ordonanta nr.26/2013 privind intarirea diciplinei financiare la 
nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt 
actionari unici
ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara ;
-prevederile art.3, pct.2, lit.e din OUG nr.109/2011 privind privind guvernanta corporativa a 
intreprinderilor publice;
-prevederile OMFP nr.3.819/2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de 
venituri si cheltuieli intocmit de catre unii operatori economici , precum si a anexelor de 
fundamentare a
acestuia;

Articolul 1 - Se aprobă rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al societatii Serviciu 
Public Prestari Servicii SRL pe anul 2021 conform anexei nr. 1, care face parte 
integranta din prezenta hotărâre.

Articolul 2 - Prezenta hotarare se comunică:
- Institutiei Prefectului- judetul Timis,
- Primarului comunei Beba Veche;
- societatii Serviciu Public Prestari Servicii SRL;
- 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 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;


