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306=1.37 ha, Ngl. 319=5.82 ha, Ngl.321=1.07ha, si Ngl.324=5.71 situate în extravilanul 

localității Bazosu Nou, Comuna Bucovat, aflate în proprietatea privată a Comunei Bucovat; 

 Prevederile art. 4 din Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietatea publică, cu 
modificările și completările ulterioare; 

  Dispozitiile art. 5  alin. 2 si 3 din O.U.G. nr. 34/2018 privind organizarea, 
administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si 
completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, actualizata 

 

      In temeiul art. 36 alin. (1) şi alin. (2) lit. b) și lit. c) , art.36 alin.6 lit. a) pct.11 și în temeiul 
art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare,  
 

H O TĂRĂŞTE   
 
     Art. 1. (1) Se aproba  scoaterea definitiva din circuitul agricol si  schimbarea categoriei de 
folosință din “teren intravilan pasune ” în “teren intravilan curti-constructii” a terenurilor în 
suprafață de 13,88 Ha inscrise in C.F. 401580=2.81 ha, C.F. 401077= 3.33 ha, C.F. 
401568=3.23 ha, C.F. 400493=1.67 ha, C.F. 401581=1.24 ha si Ps.22=1.60 ha situate în 
intravilanul localității Bucovat,  aflate  în proprietatea privată a comunei  Bucovat  in 
administrarea Consiliului Local Bucovat si recuperarea pasunii din terenurile neproductive 
aflate in extravilanul localitatii Bucovat, sat Bazosu Nou, denumirea Lunca Timisului, aflate 
in domeniul privat al Comunei Bucovat, în suprafață de 13,97 Ha avand nr. cadastrale Ngl. 
306=1.37 ha, Ngl. 319=5.82 ha, Ngl.321=1.07ha, si Ngl.324=5.71. 
          (2) Recuperarea suprafetelor de pasune se va face pana la data de 15 mai 2019 in baza 
H.C.L. Bucovat nr. 24/2018. 
   Art. 3. Se aproba utilizarea terenului scos din circuitul agricol pentru continuarea 
programului de dezvoltare urbanistica a localitatii ( acordarea de terenuri in folosinta gratuita 
in baza Legii nr. 15/2003 pentru sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinte 
proprietate personala, republicata; concesionarea si vanzarea). 
    Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei 
Bucovat  și Compartimentul Agricol din Cadrul Primariei Bucovat 

         Art. 5. Prezenta hotarire se comunica : 
- Primarului comunei Bucovat 
- Compartimentului urbanism si compartimentului agricol 
- Institutiei Prefectului-Judetul Timis 
- Cetatenilor prin afisare 

 
 

 
 

INIŢIATOR PROIECT 
PRIMAR 

JIVAN TIBERIU-IONEL 
 
 
 
 


