
                                                 C O N V O C A T O R 
                                                 Nr._____/____________ 
 

In baza Dispozitiei primarului Nr. 66 din 21 iunie 2019 consilierii Consiliului Local 
Bucovat sunt convocati in sedinta ordinara ce va avea loc  in  data de 27 iunie  orele 1400 in 
sala de sedinte a Consiliului, cu urmatoarea ordine de zi : 
  
 1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Bucovat in trimestrul al-
II-lea, anul 2019- R1; 
2. Proiect de hotarare privind vanzarea directa a terenului concesionat in suprafata de 1327 
mp, situat in comuna Bucovat, sat Bucovat, nr.cad.400866, C.F. 400866 catre SC Effect 
Design SRL in calitate de proprietar al constructiei, reprezentata de catre dl. Seimeanu 
Constantuin- Claudiu; 
3. Proiect de hotarare privind inscrierea definitiva a dreptului de proprietate al comunei 
Bucovat asupra imobilului cuprins in CF 400674, nr. cad. 400674 , in suprafata de 4231mp 
constand in teren intravilan arabil pentru strazi, accese si platforme si trecerea acestui imobil 
din domeniul privat  al comunei Bucovat in domeniul public al comunei Bucovat ;   
4.Proiect de hotarare privind implementarea OUG 74/2018, asfel cum a fost modificata prin 
Legea nr. 31 din 10.01.2019, pentru modificarea si completarea Legii nr. 211/2011 privind 
regimul deseurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a 
deseurilor de ambalaje, a Ordonantei de urgenta nr. 196/2005 privind fondul de mediu; 
5.Proiect de hotarare privind aprobarea modificării tarifelor practicate de către RETIM 
ECOLOGIC  SERVICE S.A.  în raport cu utilizatorii serviciului de salubrizare pentru 
activitatea de colectare și transport al deșeurilor municipale desfășurată în Zona 1 a 
județului Timiș, în baza contractului de delegare prin concesiune a activității de colectare 
și transport a deșeurilor nr. 2303/08.12.2017; 
6.Cereri; 
7.Diverse. 
 
La 21.06.2019                                    
                                                                              
 
                                                                                             PRIMAR,                                         
                                                                                       Jivan Tiberiu Ionel 
 
 

       
Nr.crt Numele si prenumele Semnatura 

1 Pop Gheorghe  

2 Ilaci Florin Daniel  

3 Breca Ciprian Gheorghe  

4 Paven Radu  

5 Turcanu Cristian –Dorin  

6 Dancu Vasile  

7 Crisan Ion Marius  
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8 Agoci Ion  

9 Chesche Maricel  
10 Mutu Stelian  
11 Crisan Remus-Adrian  

 
 


