
Judetul Timis
UAT Comuna Beba Veche
Nr.   /16.12.2021

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 Strategiei 
de dezvoltare locala a Comunei Beba Veche judetul Timis pentru perioada 2021 2027

Considerente legale:
Ținând cont de:- Regulamentul 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 
februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență - Regulamentul (UE) nr. 
1303/2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, 
Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și 
Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții 
generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de 
coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului 
(CE) nr. 1083/2006 al Consiliului - Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 privind sprijinul pentru 
dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de 
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului - art. 20, alin. (1), lit. „j” din Legea 
nr.273/2006, privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare; - art. 129, 
alin. (1), alin. (2), lit. b, art. 139, alin. (1) și din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Situatia in fapt:
Strategia de Dezvoltare Locală este un document strategic, care prezintă priorităţile de 
dezvoltare aunei localități, în materie de dezvoltare durabilă, competitivitate, coeziune socială şi 
răspunde provocărilor specifice perioadei următoare. Strategia  de Dezvoltare Locală reprezintă 
principalul document de planificare elaborat la nivel local şi asumat de către factorii de decizie 
din cadrul Primăriei.  Planificarea realizării activităţilor: 1. Stabilirea echipei de lucruRealizarea  
strategiei  este   o  muncă  de   echipă  la   care trebuie   să participe  experţii  
(consultanţi),funcţionarii publici şi aleşii comunităţii. 2. Culegerea datelorRealizarea unei analize 
a situaţiei existente, cu privire la proiectele implementate până acum.3. Analiza documentelor 
programatice Etapa de culegere a datelor despre localitate a fost continuată printr-o analiză a 
documentelor programatice ale României (POR, POS, PNDR, Strategia Națională de Dezvoltare 
Durabilă a României, Strategia de Guvernare) pentru :  - identificarea politicilor şi direcţiilor de 
dezvoltare europene şi naţionale, regionale, judeţene; - identificarea fondurilor, programelor 
operaţionale, axelor şi măsurilor. 4.  Prelucrarea datelor şi realizarea strategiei. Această etapă 
este cea mai însemnată în cadrul demersului formulării strategiei de  dezvoltare locală. 5. 
Definitivarea strategiei şi aprobarea acesteia de către consiliul localDupă centralizarea datelor, 
se definitivează strategia.
A fost utilizată analiza SWOT care ajută la reexaminarea condițiilor, atât în cadrul counității, cât 
și în afara acesteia. Aceasta este una dintre instrumentele de gestionare care permite UAT să fie 
pregătită pentru viitoarele provocări. Prin analiza SWOT se definesc factorii de bază care pot 
avea cea mai mare influență asupra dezvoltarii locale.
Analiza SWOT (matrice SWOT) constă în evaluarea punctelor tari, punctelor slabe, 
oportunităților și amenințărilor care sunt prezente în cadrul comunității. Fiecare dintre acești 
factori trebuie luat în considerare cu atenție, cu scopul depistării celor mai bune soluții.În esență, 
analiza SWOT este un concept prin intermediul căreia se divulgă părţile puternice și slabe 
(caracteristicile interne și capabilitățile), iar apoi se identifică șansele și riscurile acesteia în 
mediul înconjurător (factorii independenți de influență). Matricea SWOT arată astfel: S –
Strenghts (Puncte forte) W – Weaknesses (Puncte slabe) O – Opportunities (Oportunităţi) T –
Threats (Ameninţări)



         Pentru aceste motive PROPUN

Se aprobă Strategia de dezvoltare locală a comunei Beba Veche, județul Timiș pentru perioada 
2021 - 2027, conform anexei care face parte  integrantă din prezenta hotărâre.

          Ioan Bohancanu
          Primar

          Intocmit
          Secretar general



Judetul Timis UAT Comuna Beba Veche
Nr.    /16.12.2021

                    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 Strategiei de dezvoltare locala a 
Comunei Beba Veche judetul Timis pentru perioada 2021 2027

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

Ținând cont de:- Regulamentul 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 
12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență - Regulamentul 
(UE) nr. 1303/2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de 
dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european 
agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, 
precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare 
regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru 
pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al 
Consiliului - Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală 
acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului - art. 20, alin. (1), lit. „j” din Legea 
nr.273/2006, privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare; -
art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b, art. 139, alin. (1) și din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare;

          A fost efectuată o cercetare statistică asupora unui eșantion semnificativ al 
populației, prin analiza cantitativă și calitativă a răspunsurilor precum și interpretarea 
acestora pentru feed-back a cetățeanului, și încadrarea în nevoile locale.
Strategia este întocmită atât înformat fizic cât și în format electronic. 
Strategia astfel realizată este prezentată în cadrul şedinţei consiliului local pentru 
analiză şi aprobare.

          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 Strategiei de dezvoltare locala a Comunei Beba Veche judetul Timis 
pentru perioada 2021 2027 am analizat in sedinta acest proiect, constatand 
urmatoarele:
Temeiuri legale invocate si documente atasate:
-Referatul/Expunerea de motive întocmit de Secretar general  nr.    /16.12.2021
-Raportul de specialitate întocmit de Aparat de specialitate al primarului nr.     
/16.12.2021
	
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

Ținând cont de:
- Regulamentul 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 
februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență
- Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind 
Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de 
coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european 
pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții 
generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social 
european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri 
maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului
- Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală 
acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de 
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului
- art. 20, alin. (1), lit. „j” din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale 
cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b, art. 139, alin. (1) și din Ordonanța de urgență 
a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, 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. 129 alin. 4) lit. e) 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.    /16.12.2021  precum si Raportul de specialitate întocmit de   Aparat 
de specialitate al primarului înregistrat sub nr.     /16.12.2021
         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 Strategiei de dezvoltare locala a Comunei Beba Veche 
judetul Timis pentru perioada 2021 2027

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 46/15.12.2021

          Ținând cont de:
- Regulamentul 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 
de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență
- Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul 
european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul 
european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri 
maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de 
dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european 
pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al 
Consiliului
- Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din 
Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului
- art. 20, alin. (1), lit. „j” din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale cu 
modificările şi completările ulterioare;
- art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. b, art. 139, alin. (1) și din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare;

Articolul 1 - Se aprobă Strategia de dezvoltare locală a comunei Beba Veche, județul 
Timiș pentru perioada 2021 - 2027, conform anexei care face parte  integrantă din 
prezenta hotărâre.



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;


