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Conform cu Ordinul nr. 25/2021 pentru aprobarea modelului orientativ  
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S T A T U T U L 
UNITĂTII ADMINISTRATIV-TERITORIALE 
COMUNA BEBA VECHE, JUDETUL TIMIŞ 

 
 
 

CAPITOLUL I 
Prezentarea generală a unității administrativ-teritoriale 

 
Art. 1. - (1) Comuna Beba Veche, județul Timiș este:  
a) persoană juridică de drept public, cu capacitate juridică deplină și patrimoniu propriu;  
b) subiect juridic de drept fiscal;  
c) titulară a drepturilor și obligațiilor ce decurg din contractele privind administrarea bunurilor care aparțin 
domeniului public și privat al acesteia, precum și din raporturile cu alte persoane fizice sau juridice, în 
condițiile legii.  
(2) Comuna Beba Veche, județul Timiș are sediul social în Comuna Beba Veche la adresa: sat Beba Veche 
nr. 292, județul Timiș precum și codul de înregistrare fiscală 5390648.  
(3) Însemnele specifice ale Comuna Beba Veche, județul Timiș sunt:  
a) stema, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. nr. 807/2012 privind aprobarea stemelor comunelor Beba 
Veche, Belinț, Boldur, Curtea, Dudeștii Noi, Gavojdia, Gottlob, Livezile și Nițchidorf, județul Timiș, al cărei 
model este prevăzut în anexa nr. 1.a la prezentul statut;  
b) steagul, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr - . potrivit Legii nr. 141/2015 privind arborarea și folosirea 
de către unitățile administrativ-teritoriale a steagurilor proprii.  
c) imnul, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Beba Veche nr. -,  
 
Art. 2. - (1) UAT Comuna Beba Veche, județul Timiș are reședința în satul Beba Veche, nr. 292, județul 
Timiș, cod poștal 307035. 
(2) Comuna Beba Veche, județul Timiș se delimitează din punct de vedere teritorial astfel: 

NORD-VEST EST SUD SUD-VEST 
Republica Ungară Satul Cheglevici, 

comuna Dudeștii-
Vechi 

Satul Valcani, 
comuna Dudeștii-
Vechi 

Serbia 

 
(3) Comuna Beba Veche, județul Timiș are în componență un număr de 3 localități, dintre care 0 localități 
urbane și 3 localități rurale, care sunt amplasate după cum urmează satul Beba Veche care este şi 
localitatea de reședință, satul Cherestur si satul Pordeanu. 
(4) Comuna Beba Veche, județul Timiș , potrivit legislației privind amenajarea teritoriului național, are rangul 
de COMUNĂ. 
(5) Prezentarea grafică și descriptivă, respectiv suprafețele intravilanului și extravilanului pe fiecare dintre 
localitățile menționate la alin. (3) sunt prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul statut.  
 
Art. 3. - (1) Comuna Beba Veche, județul Timiș dispune de o rețea hidrografică formată din: râuri, lacuri, 
mlaștini sau ape subterane.  
(2) Pe teritoriul Comuna Beba Veche, județul Timiș, se regăsesc o floră și faună diverse.  
(3) Comuna Beba Veche, județul Timiș dispune de o mare diversitate de soluri.  
(4) Resursele de subsol ale Comunei Beba Veche, județul Timiș sunt formate din:  
a) resurse de apă termominerală, după cum urmează sonda termală Beba Veche;  
b) resurse de hidrocarburi, petrol și gaze asociate;  
c) alte resurse.  
(5) Denumirea și lungimea râurilor, lacurilor, mlaștinilor sau apelor subterane, denumirea faunei și florei de 
pe raza teritorială a Comunei Beba Veche se regăsesc în anexa nr. 3 la prezentul statut.  
 
Art. 4. - (1) Comuna Beba Veche, județul Timiș s-a înființat în anul 1880. (data primelor registre de stare 
civilă existente în arhiva Primăriei Beba Veche 1895) 



(2) Prima atestare documentară a Comunei Beba Veche, județul Timiș a fost în 1247. 
(3) Evoluția istorică a Comunei Beba Veche, județul Timiș se regăsește în anexa nr. 4 la prezentul statut.  
 
Art. 5. - (1) Populația Comunei Beba Veche, județul Timiș numără 1544 locuitori.  
(2) Componența și structura populației Comunei Beba Veche, județul Timiș , defalcate inclusiv pe localități 
componente, se regăsește în anexa nr. 5 prezentul statut.  
(3) Aspectele privind numărul populației se actualizează în urma recensământului în vederea respectării 
dreptului cetățenilor aparținând unei minorități naționale de a folosi limba lor maternă în relația cu 
administrația publică locală și cu serviciile deconcentrate.  
 
 

CAPITOLUL II 
Autoritățile administrației publice locale 

 
Art. 6. - (1) Autoritățile administrației publice locale sunt:  
a) Consiliul Local al Comunei Beba Veche, județul Timiș , reprezintă autoritate deliberativă de la nivelul 
Comuna Beba Veche, județul Timiș . Consiliul Local al Comuna Beba Veche, județul Timiș este format din 
11 membri;  
b) primarul Comunei Beba Veche, județul Timiș , ca autoritate executivă;  
c) La nivelul comunei Beba Veche, consiliul Local a ales un viceprimar, dl. Bican Aurelian-Craciun.  
(2) Apartenența politică a consilierilor locali este următoarea:  
Partidul Social Democrat 8 mandate 
Partidul Național Liberal 2 mandate 
Uniunea Democrată a Maghiarilor din România 1 mandat. 
(3) Constituirea Consiliului Local al Comunei Beba Veche s-a constatat prin Ordinul prefectului județului . 
Timiș nr.720/3.11.2020 .  
(4) Componența nominală, perioada/perioadele de exercitare a mandatelor aleșilor locali, precum și 
apartenența politică a acestora, începând cu anul 1992, sunt prevăzute în anexa nr. 6.a la prezentul statut, 
respectiv în anexa nr. 6.b la prezentul statut.  
Art. 7. - (1) Autoritățile administrației publice locale au dreptul de a conferi și retrage titlul de cetățean de 
onoare persoanelor fizice române sau străine pentru Comuna Beba Veche, județul Timiș .  
(2) Autoritățile administrației publice locale au dreptul de a conferi certificatul de fiu/fiică al/a Comunei Beba 
Veche, județul Timiș persoanelor fizice române sau străine.  
(3) Criteriile potrivit cărora autoritățile administrației publice locale au dreptul de a conferi și retrage titlul de 
cetățean de onoare persoanelor fizice române sau străine, precum și procedura aplicabilă pentru acordarea 
titlului și certificatului de fiu/fiică al/a comunei Beba Veche. se regăsesc în anexa nr. 7 la prezentul statut.  
 
 

CAPITOLUL III 
Căi de comunicații 

 
Art. 8. - (1) Raza teritorială a Comunei Beba Veche, județul Timiș este tranzitată, de una sau mai multe 
dintre următoarele rețele de transport, potrivit prevederilor Legii nr. 363/2006 privind aprobarea Planului de 
amenajare a teritoriului național - Secțiunea I - Rețele de transport, cu modificările și completările ulterioare:  
a) rețeaua rutieră DJ682;  
b) rețeaua de căi ferate;  
c) rețeaua de căi navigabile interioare și porturi;  
d) rețeaua de aeroporturi;  
e) rețeaua de transport combinat.  
(2) Rețeaua de transport prevăzută la alin. (1) lit. a) este formată, potrivit Ordonanței Guvernului nr. 
43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, din drumuri de 
interes național, drumuri de interes județean și drumuri de interes comunal și poduri, după caz, astfel cum 
sunt prezentate în anexa nr. 8.a la prezentul statut13.  
(3) Rețeaua de transport prevăzută la alin. (1) lit. b), potrivit prevederilor Legii nr. 363/2006, cu modificările 
ulterioare, cuprinde: linii de cale ferată convenționale, linii de cale ferată de interes local, pe trasee noi sau 
poduri noi, după caz, astfel cum sunt prezentate în anexa nr. 8.b la prezentul statut.  
(4) Rețeaua de transport prevăzută la alin. (1) lit. c), potrivit prevederilor Legii nr. 363/2006, cu modificările 
ulterioare, cuprinde: căi navigabile la care se vor executa lucrări de amenajare; puncte de traversare cu 
bacul și de acostare pentru nave de pasageri, la care se vor executa lucrări de modernizare; puncte de 
trafic RO - RO noi; porturi la care se vor executa lucrări de modernizare; porturi noi sau porturi turistice și 
debarcadere pentru nave de pasageri, după caz, astfel cum sunt prezentate în anexa nr. 8.c prezentul 
statut.  



(5) Rețeaua de transport prevăzută la alin. (1) lit. d), potrivit prevederilor Legii nr. 363/2006, cu modificările 
ulterioare, cuprinde: aeroporturi existente la care se vor executa lucrări de modernizare sau aeroporturi noi, 
după caz, astfel cum sunt prezentate în anexa nr. 8.d la prezentul statut.  
(6) Rețeaua de transport prevăzută la alin. (1) lit. e), potrivit prevederilor Legii nr. 363/2006, cu modificările 
ulterioare, cuprinde: terminale de transport combinat existente, la care urmează să se execute lucrări de 
modernizare sau terminale de transport combinat noi, după caz, astfel cum sunt prezentate în anexa nr. 
8.e la prezentul statut.  
 

CAPITOLUL IV 
Principalele instituții care își desfășoară activitatea pe raza teritorială a unității administrativ-teritoriale 

 
Art. 9. - (1) Rețeaua școlară de la nivelul Comunei Beba Veche, județul Timiș, potrivit Legii educației 
naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, cuprinde numărul total de unități de 
învățământ de stat și particular preuniversitar, acreditate, respectiv autorizate să funcționeze provizoriu, 
numărul total al unităților de învățământ preuniversitar, înființate în structura universităților de stat, și 
numărul total al furnizorilor de educație autorizați să funcționeze provizoriu.  
(2) Pe raza teritorială a Comuna Beba Veche, județul Timiș își desfășoară activitatea un număr total de 1 
unități de învățământ de stat și particular preuniversitar.  
(3) Pe raza teritorială a Comuna Beba Veche, județul Timiș își desfășoară activitatea un număr total de 0 
universități, academii de studii, institute, școli de studii superioare de stat private sau confesionale, după 
caz.  
(4) Unitățile de învățământ și furnizorii de educație prevăzuți la alin. (1), precum și universitățile, academiile 
de studii, institutele, școlile de studii superioare de stat private sau confesionale, după caz, sunt prezentate 
în anexa nr. 9 la prezentul statut.  
(5) Comuna Beba Veche, județul Timiș susține unitățile de învățământ și furnizorii de educație prevăzuți la 
alin. (1) potrivit prevederilor Legii nr. 1/2011.  
Art. 10. - (1) Pe raza teritorială a Comuna Beba Veche, județul Timiș își desfășoară activitatea 3 instituții 
de cultură.  
(2) Pe raza teritorială a Comuna Beba Veche, județul Timiș se organizează 15 manifestări culturale14  
(3) Tipul și denumirea instituțiilor de cultură ori tipul și denumirea manifestărilor culturale se regăsesc în 
anexa nr. 9 la prezentul statut.  
(4) Comuna Beba Veche, județul Timiș participă la finanțarea manifestărilor culturale de la bugetele locale, 
din venituri proprii, fonduri externe rambursabile și nerambursabile, contracte cu terții, după caz, potrivit 
legii.  
Art. 11. - (1) Pe raza teritorială a Comuna Beba Veche, județul Timiș se asigură una sau mai multe dintre 
următoarele forme de asistență medicală, după caz:  
a) asistență medicală profilactică și curativă;  
b) asistență medicală de urgență;  
c) asistență medicală de hemotransfuziologie, transfuzie sanguină sau alte servicii de asistență medicală 
și prestații autorizate conform legii.  
(2) Comuna Beba Veche, județul Timiș participă la finanțarea activităților de asistență de sănătate publică 
de la bugetele locale, din venituri proprii, fonduri externe rambursabile și nerambursabile, contracte cu terții, 
după caz, potrivit legii.  
(3) Asistența medicală prevăzută la alin. (1) lit. a) se realizează, dacă este cazul, prin:  
a) cabinete medicale ambulatorii ale medicilor de familie și de alte specialități, centre de diagnostic și 
tratament, centre medicale, centre de sănătate, laboratoare, precum și prin alte unități sanitare publice și 
private, după caz;  
b) unități sanitare publice și private cu paturi.  
(4) Asistența medicală prevăzută la alin. (1) lit. b) se asigură, dacă este cazul, prin unități specializate de 
urgență și transport sanitar publice sau private, precum și prin structuri de primire a urgențelor, organizate 
în acest scop.  
(5) Lista cu numărul și denumirea unităților prin care se asigură asistența medicală sunt prezentate în anexa 
nr. 9 la prezentul statut.  
Art. 12. - (1) Pe raza teritorială a Comunei Beba Veche, județul Timiș se asigură servicii sociale definite 
potrivit art. 30 din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare.  
(2) Comuna Beba Veche, județul Timiș asigură cadrul pentru furnizarea serviciilor sociale prevăzute la alin. 
(1).  
(3) Lista cu tipul serviciilor sociale asigurate de Comuna Beba Veche, județul Timiș se regăsește în anexa 
nr. 9 la prezentul statut.  
Art. 13. - (1) Pe raza teritorială a Comunei Beba Veche, județul Timiș își desfășoară activitatea, dacă este 
cazul,0 instituții de presă în domeniul presei scrise, media on-line și/sau, după caz, media audiovizual.  



(2) Lista cu denumirea instituțiilor de presă prevăzute la alin. (1) se regăsește în anexa nr. 9 la prezentul 
statut.  
Art. 14. - (1) Pe raza teritorială a Comunei Beba Veche, județul Timiș își desfășoară activitatea, 1 asociație 
sportivă.  
(2) Lista cu denumirea cluburilor prevăzute la alin. (1) se regăsește în anexa nr. 9 prezentul statut.  
 

CAPITOLUL V 
Funcțiuni economice ale unității administrativ-teritoriale 

 
Art. 15. - Principalele funcțiuni economice, capacități de producție diversificate din sectorul secundar și 
terțiar, precum și din agricultură sunt prevăzute în anexa nr. 10 la prezentul statut.  
 

CAPITOLUL VI 
Bunurile din patrimoniul unității administrativ-teritoriale 

 
Art. 16. - (1) Patrimoniul Comuna Beba Veche, județul Timiș este compus din bunurile mobile și imobile 
care aparțin domeniului public și domeniului privat al Comuna Beba Veche, județul Timiș , precum și din 
totalitatea drepturilor și obligațiilor cu caracter patrimonial.  
(2) Inventarul bunurilor aflate în patrimoniul Comunei Beba Veche, județul Timiș, întocmit și atestat prin 
Hotărârea Consiliului Local Beba Veche nr. 20/27.04.2001 privind însușirea bunurilor care aparțin 
domeniului public al Comunei Beba Veche, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu 
prevederile art. 289 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, se găsește în anexa nr. 11 la prezentul statut.  
(3) Inventarul bunurilor aflate în patrimoniul Comuna Beba Veche, județul Timiș se actualizează ori de câte 
ori intervin evenimente de natură juridică și se publică pe pagina de internet a Comuna Beba Veche, județul 
Timiș , în secțiunea dedicată acestui statut.  
 

CAPITOLUL VII 
Serviciile publice existente 

 
Art. 17. - Serviciile comunitare de utilități publice furnizate la nivelul Comuna Beba Veche, județul Timiș 
sunt, după caz:  
a) serviciul public de alimentare apă și canalizare;  
b) serviciul public de salubrizare;  
c) serviciul public de iluminat;  
Art. 18. - Transportul și distribuția energiei electrice de pe raza teritorială a Comuna Beba Veche, județul 
Timiș sunt furnizate de ENEL  
Art. 19. - Alimentarea cu gaze naturale pe raza teritorială a Comuna Beba Veche, județul Timiș este 
asigurată de: . . . . .nu există . . . . .  
Art. 20. - Serviciul public de administrare a domeniului public al Comuna Beba Veche, județul Timiș este 
furnizat de Primăria comunei Beba Veche.  
 

CAPITOLUL VIII 
Atribuirea și schimbarea denumirilor de străzi, piețe și de obiective de interes public local 

 
Art. 21. - (1) Comuna Beba Veche, atribuie sau schimbă denumirile de: străzi, piețe și de obiective de 
interes public local, precum și pentru obiective și instituții de interes local aflate în subordinea sa, cu 
respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, 
aprobată cu modificări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările și completările ulterioare.  
(2) În situația în care, prin proiectele de hotărâri ale consiliilor locale, se propune atribuirea ca denumire a 
unor nume de personalități ori evenimente istorice, politice, culturale sau de orice altă natură ori schimbarea 
unor astfel de denumiri, aceste hotărâri vor putea fi adoptate numai după ce au fost analizate și avizate de 
comisia de atribuire de denumiri județeană, respectiv a municipiului București, în conformitate cu 
prevederile Ordonanței Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aprobată cu 
modificări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările și completările ulterioare.  
(3) Schimbarea denumirilor instituțiilor publice și a obiectivelor de interes județean, se face prin hotărâre a 
consiliului județean, cu avizul consiliului local pe al cărui teritoriu administrativ sunt amplasate instituțiile și 
obiectivele în cauză, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 63/2002 privind atribuirea 
sau schimbarea de denumiri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 48/2003, cu modificările și completările 
ulterioare.  
 

CAPITOLUL IX 



Societatea civilă, respectiv partidele politice, sindicatele, cultele și organizațiile nonguvernamentale care 
își desfășoară activitatea în unitatea administrativ-teritorială 

 
Art. 22. - (1) Comuna Beba Veche, județul Timiș realizează un cadru de cooperare sau asociere cu 
organizații neguvernamentale, asociații și cluburi sportive, instituții culturale și artistice, organizații de 
tineret, în vederea finanțării și realizării unor acțiuni sau proiecte care vizează dezvoltarea comunității.  
(2) Comuna Beba Veche, județul Timiș acordă o atenție deosebită proiectelor culturale și educative cu 
caracter local, regional, național, european și internațional, care se încadrează în strategia de dezvoltare a 
unității administrativ- teritoriale.  
(3) Comuna Beba Veche, județul Timiș poate acorda finanțări nerambursabile de la bugetul local, în baza 
Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități 
nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare.  
(4) Lista cu denumirea principalelor organizații neguvernamentale care își desfășoară activitatea pe raza 
teritorială a Comuna Beba Veche, județul Timiș se regăsește în anexa nr. 12 la prezentul statut.  
Art. 23. - (1) Pe teritoriul Comunei Beba Veche, județul Timiș își desfășoară activitatea 3 partide politice 
sau organizații aparținând minorităților naționale, înființate în condițiile Legii partidelor politice nr. 14/2003, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare.  
(2) Lista partidelor politice care își desfășoară activitatea în Comuna Beba Veche, județul Timiș se găsește 
în anexa nr. 12 la prezentul statut.  
Art. 24. - (1) Pe teritoriul Comunei Beba Veche, județul Timiș își desfășoară activitatea 0 organizații 
sindicale sau asociații profesionale, după caz.  
(2) Lista organizațiilor sindicale sau asociațiilor profesionale, după caz, care își desfășoară activitatea în 
Comuna Beba Veche, județul Timiș se găsește în anexa nr. 12 la prezentul statut.  
Art. 25. - (1) În Comuna Beba Veche, județul Timiș își desfășoară activitatea următoarele culte religioase:  
Biserica Ortodoxă Română 
Biserica Romano-Catolică 
Biserica Creștină Penticostală "Betel" 
(2) Lista cu denumirile lăcașelor aparținând cultelor religioase prevăzute la alin. (1) se regăsește în anexa 
nr. 12 la prezentul statut.  
 

CAPITOLUL X 
Participare publică 

 
Art. 26. - Populația din Comuna Beba Veche, județul Timiș este consultată și participă la dezbaterea 
problemelor de interes local sau județean, după caz, astfel:  
a) prin intermediul referendumului local, organizat în condițiile legii;  
b) prin intermediul adunărilor cetățenești organizate pe sate, în mediul rural. 
c) prin dezbaterile publice asupra proiectelor de acte administrative;  
d) prin participarea la ședințele consiliului local, după caz;  
e) prin alte forme de consultare directă a cetățenilor, stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare 
al consiliului.  
Art. 27. - (1) În funcție de obiectul referendumului local, modalitatea de organizare și validare a acestuia 
se realizează cu respectarea prevederilor Legii nr. 3/2000 privind organizarea și desfășurarea 
referendumului, cu modificările și completările ulterioare sau ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
57/2019, cu modificările și completările ulterioare, după caz.  
(2) Referendumul local se poate organiza în toate satele și localitățile componente ale comunei ori numai 
în unele dintre acestea.  
 

CAPITOLUL XI 
Cooperare sau asociere 

 
Art. 28. - Comuna Beba Veche, județul Timiș se asociază sau cooperează, după caz, cu persoane juridice 
de drept public sau de drept privat române sau străine, în vederea finanțării și realizării în comun a unor 
acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local cu respectarea prevederilor art. 89 din Ordonanța 
de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare.  
Art. 29. - (1) Comuna Beba Veche, județul Timiș aderă la asociații naționale și internaționale ale autorităților 
administrației publice locale, în vederea promovării unor interese comune.  
(2) Lista cu denumirea înfrățirilor, cooperărilor sau asocierilor încheiate de Comuna Beba Veche, județul 
Timiș se regăsește în anexa nr. 13 la prezentul statut.  
Art. 30. - Programele, proiectele sau activitățile, după caz, a căror finanțare se asigură din bugetul local, 
prin care se promovează/consolidează elemente de identitate locală de natură culturală, istorică, obiceiuri 
și/sau tradiții, se regăsesc în anexa nr. 14 la prezentul statut.  



 
CAPITOLUL XII 

Dispoziții tranzitorii și finale 
 
Art. 31. - Anexele nr. 1-14 fac parte integrantă din prezentul statut, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local 
nr. . . . . . . . . . ./2021  
Art. 32. - Orice modificare care are ca obiect modificarea Statutului Comunei Beba Veche, județul Timiș 
sau a anexelor acestuia se realizează numai prin hotărâre a autorității deliberative.  
Art. 33. - Anexa nr. 11 la prezentul statut se actualizează ori de câte ori intervin evenimente de natură 
juridică.  
Art. 34. - Prezentul statut și anexele acestuia, cu excepția celei prevăzute la art. 33 se actualizează, în 
funcție de modificările și completările apărute la nivelul elementelor specifice ale acestora, cel puțin o dată 
pe an.  
 
  



ANEXA Nr. 1.a la statut  
 

Modelul stemei Comuna Beba Veche, județul Timiș  
Anexa nr. 1a la HCL Statut UAT Beba Veche 

 
Descrierea: 
Stema Comunei Beba Veche, județul Timiș se compune se compune dintr-un scut 
triunghiular albastru cu marginile rotunjite, tăiat de o furcă lată de aur. În partea 
superioară se află un cocoș de aur, în mers, înarmat și limbat. În centrul scutului, pe 
furcă, se află un obelisc ridicat pe un postament cu trei trepte, de culoare roșie. În vârful 
scutului, pe furcă, se află imaginea unui pod roșu, cu patru arce de boltă - mâner de 
paner. Scutul este timbrat de o coroană murală de argint cu un turn crenelat.  
 

 
Stema Comunei Beba Veche, reprezentare grafică (preluată din anexa 1.3. din H.G. nr. 
807/2012) 
Semnificațiile elementelor însumate: 
Furca sugerează locul în care se întâlnesc cele trei țări - România, Serbia și Ungaria, iar 
cocoșul ilustrează zicala potrivit căreia cântecul cocoșului este auzit în cele trei țări. 
Obeliscul "Triplex Confinium", ridicat în 4 mai 1920, în urma Tratatului de la Trianon, 
sugerează punctul de întâlnire al frontierelor celor trei țări. Podul, numit "Podul Răbii" sau 
"Podul Grâului", a fost construit în prima jumătate a secolului al XVIII-lea și trecea peste 
un braț, azi secat, al râului Mureș. Coroana murală cu un turn crenelat semnifică faptul 
că localitatea are rangul de comună. 
 
 
 
  



ANEXA Nr. 1.b la statut  
 

Modelul steagului Comuna Beba Veche, județul Timiș  
 
NOTĂ: În această anexă se prevăd descrierea și semnificațiile însumate ale modelului steagului, precum 
și modalitățile de utilizare, conform prevederilor legale.  
 
 

ANEXA Nr. 1.c la statut  
 

Modelul imnului Comuna Beba Veche, județul Timiș  
 
NOTĂ: În această anexă se cuprind: titlul, textul și muzica, precum și modalitățile de utilizare, conform 
prevederilor legale.  
 
 

 
  



ANEXA Nr. 2 la statut  

Prezentarea grafică și descriptivă, respectiv suprafețele intravilanului și a 

extravilanului pe fiecare dintre localități  
 

 
Harta (vedere din satelit) 

 

 
Harta aplicării Legilor fondului funciar 



 
  





 
ANEXA Nr. 3 la statut  

 

Hidrografia, flora, fauna și tipul solurilor de la nivelul unității 

administrativ‐teritoriale  
 
I. Hidrografia Comuna Beba Veche, județul Timiș este reprezentată, după caz, de următoarele râuri, lacuri 
etc.  
a) Râuri - 
b) Lacuri – 

Harta hidrografică: 

 
 
II. Flora în Comuna Beba Veche, județul Timiș este reprezentată, în principal, de următoarele specii de  
plante:  
Comuna Beba Veche are o vegetație complexă și variată și se încadreaza în zona de stepă, specii de 
Festuca valesiaca, Festuca suleata, Festuca pseudovina, numeroase plante cu bulb, labiate, papilionacee 
și alte ierburi xeromezofile ce alcătuiesc pajiști stepice. Există și tufișuri de arbuști compuse din porumbar 
(Prunus spinosa), păducel (Crataegus monogyna) și lemn câinesc (Ligustrum vulgare). 
Vegetația de sărătură ocupă suprafețe mici, în locuri depresionare, cu sol sărăturat reprezentă de 
Puccinelia distans, Obione pedunculata, Festuca pseudovina etc.  
 
 
III. Fauna care trăiește pe teritoriul Comunei Beba Veche, județul Timiș este reprezentată, în principal, de 
următoarele specii:  
Dintre mamifere se remarcă prezența rozătoarelor: popândăul (Citellus citellus), hârciogul (Cricetus 
cricetus), cățelul pământului (Sphalax leocodon), șoarecele de câmp (Microtus arvalis), iepurele , căprioara, 
unele carnivore (vulpe, dihor, nevăstuică, pisică sălbatică), etc.  
Dintre păsări pot fi amintite: prepelița, potârnichea, sitarul, ciocănitoarea verzuie, rândunele, cucuveaua 
pitică, turturica, cucul, sturzul cântător, mierla neagră, pițigoiul mare, fazanul, etc. Pe teritoriul comunei 
Timiș s-a mai semnalat în trecut prezența dropiei (Otis tarda), inițial aici figurând o rezervație naturală 
pentru această specie. Dintre răpitoarele de zi pot fi amintite șorecarul mare (Buteo buteo), iar dintre cele 
de noapte, bufnița. 
 
  



ANEXA Nr. 4 la statut  
 
  

Datele privind înființarea Comunei Beba Veche, județul Timiș, prima 

atestare documentară, precum și evoluția istorică  
 
Cercetările arheologice au relevat existenta unor aşezări omeneşti locuite intens de către triburile agricole 
ale epocii neolitice, începând cu mileniul V i. e.n.. aceleaşi cercetări desfăşurate în zona Dudestii-Vechi au 
permis descoperirea pe teritoriul satului Cherestur a unei aşezări şi a unei necropole dacice, care 
demonstrează ca triburile daco-getice din aceasta parte a Daciei au fost într-un progres sincron cu cele din 
partea de est a judeţului. 
Prima menţiune oficiala a comunei Beba-Veche datează din anul 1247, intr-o cronica de pe vremea regelui 
Bella al II-lea, cronica păstrata la Muzeul de Istorie Cluj. 
Menţiuni documentare atesta şi ctitorirea în anul 1746 a Bisericii cu hramul „Sfânta Născătoare de 
Dumnezeu”. 
Poziţia geografica a determinat, în urma războiului austro-turc soldat cu cucerirea în data de 18.10.1716 a 
Timisorii, trecerea în stăpânirea Imperiului habsburgic, a întregului Banat prin Tratatul de pace de la 
Passarowitz (21.07.1718). Interesata în obţinerea unor venituri cat mai mari în noua provincie, cunoscută 
sub denumirea Banatul timişean, administraţia imperială a iniţiat o serie de masuri printre care plantarea 
de duzi pentru creşterea viermilor de mătase, generalizarea cultivării cartofului, etc. şi se iniţiază o vasta 
acţiune de colonizare, cu populaţie în cea mai mare parte de origine germana. În comuna Beba-Veche au 
sosit un număr de aproximativ 300 de familii în perioada celei de-a doua etape a colonizării cunoscuta sub 
numele etapa tereziană (1740-1780) după numele împărătesei Maria Tereza. Imigranţii cunoscuţi sub 
numele de şvabi, în cea mai mare parte ţărani şi meşteşugari, au contribuit în mare măsura la dezvoltarea 
comunei, prin capacitatea de munca, spiritul organizatoric şi organizare. 
După instaurarea dualismului austro-ungar în 1867, administraţia comunei a fost asigurata de către aserviţi 
ai Curţii. Printre altele, se căuta şi pierderea identităţii culturale a românilor din comună, prin impunerea 
maghiarizării numelui şi prenumelui. Aceasta stare de lucruri a durat până după primul război mondial, 
când în perioada 25 martie 1921- 10 aprilie 1924, comuna a fost sub administraţie sârbească, situaţie 
reglementata de o rectificare a frontierelor. 
Prin Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativa a teritoriului RSR se stabileşte faptul că, Beba-
Veche, judeţul Timiş, este o comuna compusa din trei sate: Beba-Veche, Cherestur şi Pordeanu, situaţie 
existenta şi în prezent. 
Populația a cunoscut o scădere continuă, stabilizându-se la nivelul actual după anul 1992: 

Recensământul[8] Structura etnică 

Anul Populația Români Maghiari Germani Romi Altele   

1880 4.576 1.838 2.212 507 ? 19   

1910 4.182 1.854 1.819 417 ? 92   

1941 3.655 1.452 1.721 351 ? 131   

1977 2.142 988 985 90 41 38   

1992 1.625 898 640 19 47 21   

2002 1.600 979 567 19 30 5   

2011 1.539 951 498 20 18 52   

 
  



ANEXA Nr. 5 la statut  
 

Componența și structura populației Comuna Beba Veche, județul Timiș , 

defalcate pe localități componente  
 
Structura populației pe naționalități este: 

 Total 
Din care: 

Români Maghiari Rromi Alte naţionalitati 

Satul Beba-Veche 1026 850 146 19 11 
Satul Cherestur 457 78 370 9 0 
Satul Pordeanu 61 21 40 0 0 
TOTAL 1544 949 556 28 11 

 

 

 

Pe grupe de vârsta, structura populației se prezintă astfel: 

 

 

Totodată, pe sexe, exista 786 bărbaţi şi 825 femei: 
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ANEXA Nr. 6.a la statut  
 
  

Componența nominală, perioada/perioadele de exercitare a mandatelor 

aleșilor locali de la nivelul Comuna Beba Veche, județul Timiș , precum și 

apartenența politică a acestora, începând cu anul 1992  
 

Numele şi prenumele 
Apartenența 
politică 

Anul încadrării în 
funcţie 

Anul părăsirii 
funcţiei 

BRISCAN MIRON PNL 1992 1996 
BOHANCANU IOAN PNL 1996 2000 
COSA IOAN-MIRCEA PNTCD 2000 2004 
BOHANCANU IOAN PSD 2004 În funcţie  

 
 
  



ANEXA Nr. 6.b la statut  
 
Componența nominală, perioada/perioadele de exercitare ale mandatelor aleșilor locali de la nivelul 
comunei Beba Veche, județul Timiș, precum și apartenența politică a acestora, începând cu anul 1992  
 

I. CONSILIERI LOCALI  
 
A) mandatul 1992-1996 
 
ARDELEAN IOAN 

BOHANCANU IOAN 

CĂLĂU MELU 

FOLESCU AUREL 

IUNG IOAN 

NICOI VICTOR 

PAȘCA VASILE 

PISTRUI AUREL 

SIPOS IOAN 

TILIN NICOLAE 
 
B) mandatul 1996-2000 
 
TRIF VIOREL 

MARINCU FERENCZ (1996-1996) 

TERLAI RADU 

FOLESCU AUREL 

IUNG IOAN 

KOVACS GEZA 

COȘA DORINA 

TOGI GHEORGHE 

HORVATH STEFAN 

FIBISAN TIBERIU (1996-1998) 

MANTEA MIRCEA (1996-1997) 

BICAN AURELIAN 

TERLAI ALIN (1997-2000) 

DĂIAN LUCIA (1997-2000) 
 
C) mandatul 2000- 2004 
 
DANCĂU DUMITRU 

ERDELYI ELENA GABRIELA 

ARDELEAN IOAN 

BOHANCANU IOAN 

KOVACS GEZA 

TERLAI SORIN 

BICAN AURELIAN 

CRĂCIUN TIBERIU 

HORVATH STEFAN 

BRISCAN OLIMPIA 

RANETE DORU 
 

 
 
 



D) mandatul 2004- 2008 
 
BARATH ANTONIU 

COSA IOAN 

CRĂCIUN TIBERIU OCTAVIAN 

FARCA LIDIA LENUŢA 

GYORGY MARIA 

KOCSIS TEREZIA 

POP IOAN 

DANCĂU DUMITRU 

HORVATH STEFAN 

SIPOS RAIMOND 

TOTH EDE 
 

E) mandatul 2008-2012 
 

BARATH ANTONIU 

BICAN AURELIAN 

COSA VIOREL 

CRĂCIUN TIBERIU OCTAVIAN 

FARCA LIDIA LENUŢA 

GYORGY MARIA 

KOCSIS TEREZIA 

POP IOAN 

RUS IOAN (2008-2008) 

MOACA ION (2008- 2008) 

UNGUREAN REMUS 

TOTH EDE 
 
F) mandatul 2012-2016 
 
BALI GABRIELA 

BICAN AURELIAN-CRACIUN 

BRUDER TIMEA-TEREZIA 

CIOBANU LIVIU 

CRĂCIUN MEDA-OCTAVIA 

FARCA LIDIA-LENUȚA 

GRADEA LIVIU 

HOLAS CONSTANTIN-IOAN 

LASKA ANDREI-BOGDAN 

TOTH EDE 

VLAD DUMITRU 
 
  



G) mandatul 2016-2020  
 

 Nume  Prenume Apartenența politică 

 ARDELEAN GHEORGHE PNL 
 BALI GABRIELA PSD 
 BICAN AURELIAN PSD 
 BRUDER TIMEA-TEREZIA PSD 

 CIOBANU LIVIU PSD 

 COSA DORINA PSD 

 FARCA LIDIA PSD 

 FOLESCU MIRCEA – NICOLAE PNL 

 HORVATH STEFAN UNPR 

 TIFAN MIKLOS UDMR 

 TOTH EDE PSD 

 
H) mandatul 2020-2024  

 

 Nume  Prenume Apartenența politică 

 BERBECARU  ALIN-CONSTANTIN PSD 
 BICAN AURELIAN PSD 
 BRUDER TIMEA-TEREZIA PSD 
 CIOBANU LIVIU PSD 

 CHIRA IOAN-RADU PSD 

 DANCĂU DAN-DUMITRU PSD 

 HORVATH STEFAN PSD 

 TERLAI PAVEL-DANIEL PSD 

 ARDELEAN GHEORGHE PNL 

 ȘŰLI MONIKA-ESZTER PNL 

 TIFAN MIKLOS UDMR 

 
II.  VICEPRIMARI  

 

Numele şi prenumele 
Apartenența 
politică 

Anul încadrării în 
funcţie 

Anul părăsirii 
funcţiei 

BARATH ANTON UDMR 1992 1996 
FIBISAN TIBERIU PDAR 1996 1998 
TOGI GHEORGHE PAC 1999 2000 
HORVATH ŞTEFAN UDMR 2001 2004 
BICAN AURELIAN PSD 2004 În funcţie 

 
  



ANEXA Nr. 7 la statut  
 
  

Procedura privind acordarea titlului de "Cetățean de onoare al 

Comunei", respectiv a "Certificatului de Fiu/Fiică al/a Comunei Beba 

Veche"  
 
Art. 1. - Titlul de "Cetățean de onoare al Comunei Beba Veche", denumit în continuare Titlu reprezintă cea 
mai înaltă distincție acordată de către Consiliul Local al Comunei Beba Veche.  
Art. 2. - Certificatul de "Fiu/fiică al/a Comunei Beba Veche", denumit în continuare Certificat reprezintă 
distincția acordată de către Consiliul Local al Comunei Beba Veche persoanelor născute în comuna Beba 
Veche, la împlinirea vârstei de 18 ani.  
Art. 3. - Titlul și Certificatul se pot acorda la inițiativa:  
a) primarului;  
b) consilierilor locali;  
c) unui număr de cel puțin 5% din numărul total al locuitorilor cu drept de vot înscriși în Registrul electoral 
cu domiciliul sau reședința în unitatea administrativ-teritorială respectivă.  
Art. 4. - Acordarea Titlului și a Certificatului nu este condiționată de cetățenie, naționalitate, vârstă, 
domiciliu, sex, religie, apartenență politică.  
Art. 5. - Titlul și Certificatul au următoarele caracteristici:  
a) sunt personale;  
b) sunt netransmisibile;  
c) reprezintă un drept al titularului;  
d) au valabilitate nedeterminată.  
Art. 6. - Sunt îndreptățite să fie propuse pentru acordarea Titlului categoriile de persoane sau personalități 
care se găsesc în una din următoarele situații:  
a) personalități cu recunoaștere locală, națională sau internațională care și-au pus amprenta asupra 
dezvoltării comunei Beba Veche și a imaginii acestuia;  
b) personalități care, prin realizările lor deosebite, au făcut cunoscut numele Comunei Beba Veche, în țară 
și străinătate;  
c) persoane care, prin acțiunile lor, au preîntâmpinat producerea de evenimente deosebit de grave sau prin 
sacrificiul suprem au salvat viețile concetățenilor lor, în comuna Beba Veche;  
d) persoane care, prin acțiunile lor dezinteresate (donații, acțiuni umanitare etc.), au produs o îmbunătățire 
simțitoare a condițiilor de viață a locuitorilor comunei Beba Veche;  
e) foști deținuți politici sau veterani de război care prin activitatea lor ulterioară au un aport la realizarea 
unei imagini pozitive a comunei Beba Veche în lume;  
f) sportivi din comuna Beba Veche care au obținut rezultate deosebite în competiții sportive internaționale;  
g) alte situații stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare al consiliului județean/local, după caz.  
Art. 7. - Nu pot deține Titlul persoanele care se găsesc în una din următoarele situații:  
a) condamnate prin hotărâre judecătorească definitivă pentru infracțiuni contra statului, crime împotriva 
umanității, fapte penale;  
b) care au dosare pe rol, în cauze care ar leza imaginea Titlului; propunerea se va face după clarificarea 
situației juridice.  
Art. 8. - (1) Persoanele prevăzute la art. 3 solicită acordarea Titlului sau a Certificatului prin depunerea 
unui dosar la unitatea administrativ-teritorială respectivă.  
(2) Dosarul prevăzut la alin. (1) cu privire la acordarea Titlului cuprinde cel puțin următoarele înscrisuri:  
a) actul de identitate (copie vizată în conformitate cu originalul);  
b) curriculum vitae (în original);  
c) certificat de cazier judiciar (în original);  
d) actul de deces al celui propus, după caz (copie vizată în conformitate cu originalul).  
(3) Dosarul prevăzut la alin. (1) cu privire la acordarea Certificatului cuprinde cel puțin următoarele 
înscrisuri:  
a) actul de identitate (copie vizată în conformitate cu originalul);  
b) curriculum vitae (în original).  
(4) Persoanele prevăzute la art. 3, după înregistrarea dosarului, depun la secretarul general al unității 
administrativ- teritoriale proiectul de hotărâre de consiliu însoțit de referatul de aprobare și dosarul prevăzut 
la alin. (2) sau (3).  



(5) Proiectul de hotărâre prevăzut la alin. (4) este înscris pe ordinea de zi a ședințelor consiliului dacă sunt 
îndeplinite prevederile art. 136 alin. (8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare.  
(6) Proiectul de hotărâre prevăzut la alin. (4) este dezbătut în ședință ordinară sau extraordinară.  
(7) Hotărârea privind acordarea Titlului sau a Certificatului, după caz, se adoptă cu majoritatea absolută a 
consilierilor consiliului local.  
(8) Propunerile respinse nu pot fi reintroduse în dezbatere pe perioada mandatului în curs.  
(9) Decernarea Titlului se face de către primarul comunei Beba Veche după caz, în cadrul ședințelor 
ordinare sau extraordinare ale Consiliului Local Beba Veche.  
(10) Acordarea Certificatului se face de către primarul comunei Beba Veche în cadrul unei festivități care 
se organizează de către primar.  
Art. 9. - Înmânarea Titlului se realizează după cum urmează:  
a) președintele de ședință anunță festivitatea ce urmează să se desfășoare;  
b) primarul comunei Beba Veche prezintă referatul de aprobare care a stat la baza propunerii Hotărârii 
Consiliului Local nr. ... 1 a Comunei Beba Veche, județul Timiș ;  
1 Se va completa cu numărul hotărârii consiliului local prin care s-a adoptat acordarea Titlului.  
 
c) primarul comunei Beba Veche înmânează diploma de "Cetățean de onoare al Comunei Beba Veche" 
persoanei laureate sau persoanei care o reprezintă;  
d) ia cuvântul persoana laureată sau reprezentantul acesteia;  
e) pot să ia cuvântul și alte persoane prezente care doresc să sublinieze pe scurt meritele laureatului;  
f) laureatul sau, după caz, persoana care îl reprezintă este invitat/ă să scrie câteva rânduri în Cartea de 
onoare a comunei Beba Veche  
Art. 10. - Deținătorii în viață ai Titlului dobândesc următoarele drepturi specifice:  
a) dreptul de a lua cuvântul în ședințele Consiliului Local al Comunei Beba Veche la dezbaterea materialelor 
care privesc întreaga comunitate;  
b) dreptul de a participa la toate manifestările desfășurate sub patronajul Consiliului Local al Comunei Beba 
Veche sau în care acesta este coorganizator;  
c) dreptul de a călători gratuit pe toate mijloacele de transport în comun din comuna Beba Veche;  
d) dreptul de a participa gratuit la toate manifestările cultural- sportive organizate de instituțiile aflate în 
subordinea consiliului local;  
e) alte drepturi stabilite prin regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local al Comunei Beba 
Veche. 
Art. 11. - Drepturile prevăzute la art. 6 încetează în următoarele situații:  
a) decesul titularului;  
b) retragerea Titlului.  
Art. 12. - Titlul se retrage în următoarele situații:  
a) atunci când ulterior decernării apar incompatibilitățile prevăzute la art. 7 lit. a);  
b) atunci când persoana laureată produce prejudicii de imagine sau de altă natură comunei Beba Veche, 
locuitorilor săi sau țării.  
Art. 13. - Retragerea Titlului se face de către Consiliul Local al Comunei Beba Veche, după următoarea 
metodologie:  
a) este sesizat Consiliul Local al Comunei Beba Veche de către persoanele menționate la art. 3;  
b) dezbaterea cazului se va face în cadrul comisiilor consiliului local;  
c) retragerea Titlului se va face prin hotărâre a consiliului local, adoptată cu majoritate absolută, cu 
aplicarea prevederilor art. 8 pentru dezbaterea candidaturii;  
d) la ședința consiliului va fi invitat deținătorul Titlului, iar dacă va fi prezent i se va acorda cuvântul, la 
solicitarea sa.  
Art. 14. - Cetățenii de onoare au datoria de a promova imaginea comunei Beba Veche.  
Art. 15. - Fiecare Cetățean de onoare va planta un copac pe care va fi aplicată o plăcuță cu numele 
acestuia.  
Art. 16. - Informațiile publice referitoare la "cetățenii de onoare" vor fi publicate și în format electronic pe 
pagina de internet a unității administrativ-teritoriale respective.  
Art. 17. - Legitimarea cetățenilor de onoare sa va face în baza unui înscris denumit brevet, semnat de către 
primarul comunei Beba Veche .  
 
 
  



ANEXA Nr. 8.a la statut  
 

Rețeaua rutieră  
 
NOTĂ: În această anexă se va completa, dacă este cazul, lungimea în km a drumurilor de interes național, 
a drumurilor de interes județean și a drumurilor de interes comunal și a podurilor noi care tranzitează 
teritoriul Comunei Beba Veche, definite potrivit Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul 
drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare:  
 
A. Drumuri de interes național  
1. Autostrăzi  
Nu este cazul / Nu există 
 
2. Drumuri expres  
Nu este cazul / Nu există 
 
3. Drumuri internaționale E...  
Nu este cazul / Nu există 
 
4. Drumuri naționale principale  
Nu este cazul / Nu există 
 
5. Drumuri naționale secundare  
Nu este cazul / Nu există 
 
B. Drumuri de interes județean  
 Drumul județean DJ682, cu o lungime de 9,00 km pe teritoriul Comunei Beba Veche, județul Timiș  
C. Drumuri de interes local  
1. Drumuri comunale  
 Drum Comunal Beba Veche-Valcani DC1 0+400 – 9+500 cu o lungime de 9,10 km pe teritoriul Comunei 
Beba Veche, județul Timiș  
Drumul comunal Cheglevici- Colonia Bulgară–  Cherestur DC2 3+000 – 5+820 cu o lungime de 2,82 km pe 
teritoriul Comunei Beba Veche, județul Timiș  
Drumul comunal Cherestur – Pordeanu DC3 0+000 – 2+500 cu o lungime de 2,50 km pe teritoriul Comunei 
Beba Veche, județul Timiș  
 
2. Drumuri vicinale  
- 
 
3. Străzi  
Beba Veche 34 străzi 
Lungime 14,785 km  
Trotuare 13712mp 
Zona de protecție 32910 mp 
 
Cherestur 11 străzi 
Lungime 5,858 km  
Trotuare 6653 mp 
Zona de protecție 15966 mp 
 
Pordeanu 2 străzi 
Lungime 1,555 km  
Trotuare 2375 mp 
Zona de protecție 5700 mp  
 
  



ANEXA Nr. 8.b la statut  

Rețeaua de căi ferate  
 
Nu este cazul/Nu există 
 

ANEXA Nr. 8.c la statut  
 

Rețeaua de căi navigabile interioare și porturi  
 
Nu este cazul/Nu există 
 
 

ANEXA Nr. 8.d la statut  
 

Rețeaua de aeroporturi  
 
Nu este cazul/Nu există 
 
 

ANEXA Nr. 8.e la statut  
 
 

Rețeaua de transporturi combinate 
 
Nu este cazul/Nu există 
 
 
  



ANEXA Nr. 9 la statut  
 

Principalele instituții din domeniul educației, cercetării, culturii, 

sănătății, asistenței sociale, presei, radioului, televiziunii și altele 

asemenea  
 
I. Instituții din domeniul educației și cercetării  
Nu este cazul/Nu există 
 
II. Instituții din domeniul culturii  
Căminul cultural Beba Veche  
Adresa Beba Veche sat Beba Veche nr. 141 
Căminul cultural Cherestur  
Adresa Beba Veche sat Cherestur nr. 50 
Căminul cultural Pordeanu  
Adresa Beba Veche sat Pordeanu nr. 38 
 
 
 
 
III. Instituții din domeniul sănătății  
Cabinet medical dr. Folescu Rozalia- medicină de familie 
Cabinet stomatologic Vitalie Bucatari 
Farmacie umană 
 
IV. Instituții din domeniul asistenței sociale  
Nu este cazul/Nu există 
 
V. Instituții din domeniul presei, radioului, televiziunii și altele asemenea  
Nu este cazul/Nu există 
 
VI. Instituții în domeniul tineretului și sportului  
Clubului Sportiv Triplex Beba Veche 2015 înființat in anul 2018. 
  



ANEXA Nr. 10 la statut  
 

Principalele funcțiuni economice, capacități de producție diversificate 

din sectorul secundar și terțiar, precum și din agricultură  
 
Prestări servicii 3 societăți 
Comerț 3 societăți 
Agricultură 8 societăți si 58 de persoane fizice / intreprinderi individuale 
 
 
 

ANEXA Nr. 11 la statut  
 

Inventarul bunurilor aflate în patrimoniul Comuna Beba Veche, județul 

Timiș  
 
I. Inventarul bunurilor imobile din domeniul public al Comuna Beba Veche, județul Timiș  
 
1  Drum 

Comunal 
Drum Comunal Beba Veche-Valcani 
DC1 0+400 – 9+500  

2  Drum 
Comunal 

Drum Comunal Cherestur Pordeanu 
DC2 0+000 – 2+500  

3  Străzi  Beba Veche 
Lungime 14785 m  
Trotuare 13712mp 
Zona de protecție 32910 mp 
 
Suprafata 254443 mp din care: 
Strada 1 lungime 1388m, suprafață 19658mp, Cartea Funciară/nr. cadastral 402380 
Strada 2 lungime 1370m, suprafață 16184mp, Cartea Funciară/nr. cadastral 402392 
Strada 3 lungime 333m, suprafață 6388mp, Cartea Funciară/nr. cadastral 402377 
Strada 4 lungime 490m, suprafață 6430mp, Cartea Funciară/nr. cadastral 402393 
Strada 5 lungime 300m, suprafață 4993mp, Cartea Funciară/nr. cadastral 402394 
Strada 6 lungime 318m, suprafață 5763mp, Cartea Funciară/nr. cadastral 402395 
Strada 7 lungime 234m, suprafață 2879mp, Cartea Funciară/nr. cadastral 402426 
Strada 8 lungime 177m, suprafață 2757mp, Cartea Funciară/nr. cadastral 402396 
Strada 9 lungime 176m, suprafață 2635mp, Cartea Funciară/nr. cadastral 402397 
Strada 10 lungime 607m, suprafață 9480mp, Cartea Funciară/nr. cadastral 402398 
Strada 11 lungime 164m, suprafață 666mp, Cartea Funciară/nr. cadastral 402399 
Strada 12 lungime 440m, suprafață 8468mp, Cartea Funciară/nr. cadastral 402400 
Strada 13 lungime 458m, suprafață 8440mp, Cartea Funciară/nr. cadastral 402401 
Strada 14 lungime 154m, suprafață 2560mp, Cartea Funciară/nr. cadastral 402402 
Strada 15 lungime 176m, suprafață 1862mp, Cartea Funciară/nr. cadastral 402403 
Strada 16 lungime 148m, suprafață 1038mp, Cartea Funciară/nr. cadastral 402404 
Strada 17 lungime 446m, suprafață 9640mp, Cartea Funciară/nr. cadastral 402405 
Strada 18 lungime 530m, suprafață 10919mp, Cartea Funciară/nr. cadastral 402408 
Strada 19 lungime 269m, suprafață 6023mp, Cartea Funciară/nr. cadastral 402410 
Strada 20 lungime 1845m, suprafață 52408mp, Cartea Funciară/nr. cadastral 402411 
Strada 21 lungime 127m, suprafață 1450mp, Cartea Funciară/nr. cadastral 402412 
Strada 22 lungime 119m, suprafață 2554mp, Cartea Funciară/nr. cadastral 402413 
Strada 23 lungime 560m, suprafață 8649mp, Cartea Funciară/nr. cadastral 402414 



Strada 24 lungime 93m, suprafață 587mp, Cartea Funciară/nr. cadastral 402415 
Strada 25 lungime 200m, suprafață 4059mp, Cartea Funciară/nr. cadastral 402416 
Strada 26 lungime 146m, suprafață 3088mp, Cartea Funciară/nr. cadastral 402417 
Strada 27 lungime 203m, suprafață 4407mp, Cartea Funciară/nr. cadastral 402418 
Strada 28 lungime 253m, suprafață 5000mp, Cartea Funciară/nr. cadastral 402420 
Strada 29 lungime 204m, suprafață 4489mp, Cartea Funciară/nr. cadastral 402421 
Strada 30 lungime 148m, suprafață 2862mp, Cartea Funciară/nr. cadastral 402422 
Strada 31 lungime 517m, suprafață 7808mp, Cartea Funciară/nr. cadastral 402427 
Strada 32 lungime 1362m, suprafață 20758mp, Cartea Funciară/nr. cadastral 402423 
Strada 33 lungime 500m, suprafață 5578mp, Cartea Funciară/nr. cadastral 402424 
Strada 34 lungime 330m, suprafață 3963mp, Cartea Funciară/nr. cadastral 402425 

4  Străzi  Cherestur 
Lungime 5858 m  
Trotuare 6653 mp 
Zona de protecție 15966 mp 
suprafata 75561 mp, din care 
 
Strada 1 lungime 1653m, suprafață 20393mp, Cartea Funciară/nr. cadastral 402378 
Strada 2 lungime 1760m, suprafață 22778mp, Cartea Funciară/nr. cadastral 402379 
Strada 3 lungime 47m, suprafață 308mp, Cartea Funciară/nr. cadastral 402381 
Strada 4 lungime 716m, suprafață 11090mp, Cartea Funciară/nr. cadastral 402419 
Strada 5 lungime 254m, suprafață 3317mp, Cartea Funciară/nr. cadastral 402381 
Strada 6 lungime 184m, suprafață 2473mp, Cartea Funciară/nr. cadastral 402382 
Strada 7 lungime 430m, suprafață 5320mp, Cartea Funciară/nr. cadastral 402383 
Strada 8 lungime 173m, suprafață 1084mp, Cartea Funciară/nr. cadastral 402384 
Strada 9 lungime 150m, suprafață 1374mp, Cartea Funciară/nr. cadastral 402385 
Strada 10 lungime 219m, suprafață 1735mp, Cartea Funciară/nr. cadastral 402386 
Strada 11 lungime 272m, suprafață 1726mp, Cartea Funciară/nr. cadastral 402387 

5  Străzi  Pordeanu 
Lungime 1555m Trotuare 2375 mp 
Zona de protecție 5700 mp  
suprafata 21498mp, din care 
 
Strada 1 lungime 1193m, suprafață 16498mp, Cartea Funciară/nr. cadastral 402377 
Strada 2 lungime 362m, suprafață 5000mp, Cartea Funciară/nr. cadastral 402376 
Trotuare 2375 mp 
Zona de protecție 5700 mp 

6  Sistem de 
alimentare cu 
apa 

Beba Veche 
Stații pompare 1 
Rezervor stocare 
Conducte distribuție 

7  Sistem de 
alimentare cu 
apa 

Cherestur 
Stații pompare 2 
Rezervor stocare 
Conducte distribuție 

8  Sistem de 
alimentare cu 
apa 

Pordeanu 
Stații pompare 1 
Rezervor stocare 
Conducte distribuție 

9  Punct 
colectare 
deșeuri 

Beba Veche 



10  Punct 
colectare 
deșeuri 

Cherestur 

11  Punct 
colectare 
deșeuri 

Pordeanu 

12  Statie autobus  Beba Veche 1 
Suprafată 14 mp 

13  Statie autobus  Cherestur 2 
Suprafată 28 mp 

14  Sediu Primărie  Adresa Beba Veche sat Beba Veche nr. 292 
CF 400685 
Suprafață teren 3.765 mp 
Nr. cadastral 400685‐C1 
Nr. cadastral 400685‐C2 
Nr. cadastral 400685‐C3 
Suprafață construită 786 mp 

15  Cămin Cultural  Adresa Beba Veche sat Beba Veche nr. 141 
CF 403267 
Suprafață teren 4.431 mp 
Nr. cadastral 403267‐C1 
Nr. cadastral 403267‐C2 
Suprafață construită 1197 mp 
regimul de înălțime P 

16  Școala 
Gimnazială 
Beba Veche 

Adresa Beba Veche sat Beba Veche nr. 373 
CF 401591 
Suprafață teren 4.431 mp 
Nr. cadastral 401591‐C1 
Suprafață construită 383 mp 
regimul de înălțime P 

17  Teren sport  Beba Veche 
CF 258 nr. Top. 912 
Suprafață teren 5.000 mp 

18 Cămin 
Cultural 

Adresa Beba Veche sat Cherestur nr. 50 
CF 403255 
Suprafață teren 4.316 mp 
Nr. cadastral 403255-C1 
Nr. cadastral 403255-C2 
Nr. cadastral 403255-C3 
Suprafață construită 996 mp 
regimul de înălțime P 

19 Cămin 
Cultural 

Adresa Beba Veche sat Pordeanu nr. 38 
CF 400578 
Suprafață teren 511 mp 
Nr. cadastral 400578-C1 
Suprafață construită 188 mp 
regimul de înălțime P 

20 Gradinita cu 
program 
normal 

Adresa Beba Veche sat Beba Veche nr. 299 
CF 401365 
Suprafață teren 2.518 mp 
Nr. cadastral 401365-C1 
Suprafață construită 186 mp 
regimul de înălțime P 

21 Cabinet Adresa Beba Veche sat Beba Veche nr. 205 



medical, 
cabinet 
stomatologic 
si farmacie 

CF 401343 
Suprafață teren 2.222 mp 
Nr. cadastral 401343-C1 
Suprafață construită 222 mp 
regimul de înălțime P 

22 Scoala 
primară și 
Gradinita cu 
program 
normal 

Adresa Beba Veche sat Cherestur nr. 150 
CF 401590 
Suprafață teren 2.518 mp 
Nr. cadastral 401590-C1 
Suprafață construită 186 mp 
regimul de înălțime P 

23 Drum 
Comunal 

Cheglevici- Colonia Bulgară–  Cherestur; 
DC2 3+000 – 5+820 
Compus din DE835, DE852, DE856 lungime 2,82 km 

24 Teren de 
sport 

Adresa Beba Veche sat Cherestur extravilan 
CF 403274 
Suprafață teren 19.367 mp 
Nr. cadastral 403274 
Tarla CC926/2 

25 Rețea de 
canalizare și 
stație de 
epurare 

Stație de epurare Beba Veche 
CF 402443 
Suprafață teren 1.184 mp 

26 Rețea de 
canalizare și 
stație de 
epurare 

Stație de epurare Pordeanu 
CF 400547 
Suprafață teren 748 mp 

 
  



II. Inventarul bunurilor imobile din domeniul privat al Comuna Beba Veche, județul Timiș  
 

Nr. 
Crt. 

Locaţia 
bunului: strada, 
nr., localitate, 
judeţ, 

Descriere tehnică * Pentru 
teren ** Pentru construcţie 

Număr cadastral/ 
Carte funciară 
/Număr topografic 

0 1 2 7 

1. 
Beba Veche nr 
192 

suprafaţa construita = 108 mp 
suprafaţa desfasurata = 889 
mp regim inaltime = parter 

CF 2789, top 
3360/697/b 

2. 
Beba Veche nr 
479 

suprafaţa construita = 197,8 
mp suprafaţa desfasurata = 
2877 mp regim inaltime = 
parter 

CF 482, top 343/5 

3. 
Beba Veche nr 
542 

suprafaţa construita = 150 mp 
suprafaţa desfasurata = 3597 
mp regim inaltime = parter 

CF 2085, top 
246-247 

4. 
Beba Veche nr 
475 

suprafaţa construita = 137,5 
mp suprafaţa desfasurata = 
1439 mp regim inaltime = 
parter 

CF 2893, top 
343/10/a 

5. 
Beba Veche nr 
629 

suprafaţa construita = 120 mp 
suprafaţa desfasurata = 719 
mp regim inaltirqe = parter 

CF 493, top 340-
341/a 

6. 
Beba Veche nr 
632 

suprafaţa construita = 218,4 
mp suprafaţa desfasurata = 
2877 mp regim inaltime = 
parter 

CF 168, top 332-
333 

7. 
Beba Veche nr 
361 

suprafaţa construita = 114,7 
mp suprafaţa desfasurata = 
360 mp regim inaltime = parter 

CF 273, top 568-
569/a 

8. 
Beba Veche nr 
514 

suprafaţa construita = 91 mp 
suprafaţa desfasurata = 1439 
mp regim inaltime = parter 

CF 155, top 294-
295 

9. 
Beba Veche nr 
551 

suprafaţa construita = 200,1 
mp suprafaţa desfasurata = 
2158 mp regim inaltime = 
parter 

CF 600, top 235-
236 

10. Cherestur nr 1 
suprafaţa construita = 35,1 mp 
suprafaţa desfasurata = 8301 mp 
regim inaltime = parter 

CF 117, top 290/1-3 

11.Pordeanu nr 32 
suprafaţa construita = 80 mp 
suprafaţa desfasurata = 511 
mp regim inaltime = parter 

CF 400578, top 
201/94 

 
 
  



ANEXA Nr. 12 la statut  
 

Principalele entități privind societatea civilă, respectiv partidele politice, 

sindicatele, cultele, instituțiile de utilitate publică, precum și celelalte 

organizații nonguvernamentale, care au sediul sau punctul declarat că 

funcționează la nivelul unității administrativ‐teritoriale  
 
 
I. Principalele organizații neguvernamentale  
- 
 
II. Principalele partide politice  
Partidul Social Democrat  
Partidul Național Liberal  
Uniunea Democrată a Maghiarilor din România  
 
 
III. Principalele organizații sindicale sau asociații profesionale  
- 
 
IV. Cultele religioase  
Biserica Ortodoxă Română Beba Veche 
Biserica Romano-Catolică Beba Veche 
Biserica Romano-Catolică Cherestur 
Biserica Romano-Catolică Pordeanu 
Biserica Creștină Penticostală "Betel" 
 
 

ANEXA Nr. 13 la statut  
 
Lista cu denumirea înfrățirilor, cooperărilor sau asocierilor încheiate de Comuna Beba Veche, județul Timiș  
 
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri Timiș 
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiș 
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Distribuție Gaz Timiș Vest 
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Turism Timiș 
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Beba Veche- Dudeștii Vechi 
Grup de Acțiune Locală Triplex 
 
 
 
  



ANEXA Nr. 14 la statut  
 

Programele, proiectele sau activitățile, după caz, a căror finanțare se 

asigură din bugetul local, prin care se promovează/consolidează 

elemente de identitate locală de natură culturală, istorică, obiceiuri 

și/sau tradiții  
      

 Nr. 
crt. 

Denumirea programului, 
proiectului sau activității, 
după caz 

Descrierea elementelor de identitate locală de natură 
culturală, istorică, obiceiurilor și/sau tradițiilor care se 
promovează/consolidează 

Perioada în 
care se 
realizează 

 0 1 2 3 
 1.    

 2.    

 . . .    

 


