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                                                    Fax:0256/296283 
Nr.___________/__________________ 

 
PROCES VERBAL 

 
Incheiat azi 10.07.2019 in sedinta ordinara a Consiliului Local Bucovat, 

 
Şedinţa începe la ora 14.00 

 
      La sedinta participa : dl. Jivan Tiberiu Ionel – primar , dl. Pop Gheorghe-

viceprimar, dna. Mitrulescu Laura-Elena-secretar.        
       Dna. Secretar : inainte de a se trece la dezbateri mai fac cateva precizari: 

Conform legii nr. 215/2001 sedinta ordinara a fost convocata cu cel putin 5 zile inainte 
de  catre primarul comunei dl. Jivan Tiberiu Ionel,  conform  Dispozitiei Primarului nr. 
69/04.07.2019 si a Convocatorului nr. 9083/04.07.2019.  

      Cu o prezenţă de 11  consilieri şedinţa este  statutară si se declara deschisa. 
      Au fost respectate prevederile legale în legătură cu  publicitatea . Şedinţa a fost 

afisata la sediul primariei - Convocator nr. 9083/04.07.2019.   
      Dna. secretar prezinta  procesul–verbal de la şedinţa ordinara din data de 

27.06.2019.  
      Mitrulescu Laura-Elena- secretar : Dacă nu sunt observaţii supun la vot procesul - 

verbal de la şedinţa ordinară din data de 27.06.2019. 
       Procesul verbal este  aprobat cu 11 voturi  pentru. 
        Se supune la vot urmatoarea ordine de zi: 

1.Informare privind modul de indeplinire a hotararilor adoptate de Consiliul 
local in semestrul I 2019; 
2.Informare privind modul de solutionare a cererilor adresate Consiliului local in 
semestrul I 2019; 
3.Raport privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu handicap 
grav desfasurata in semestrul I al anului 2019 ;  
4. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Bucovat in 
trimestrul al-III-lea, anul 2019- R2; 
5. Proiect de hotarare privind renuntarea la terenul atribuit in folosinta gratuita 
in baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru constructia 
unei locuinte proprietate personala inscris in CF nr. 404674, nr. Cadastral 
404674 – Remetea Mare, situat in comuna Bucovat, sat Bazosu Nou si incetarea 
contractului de concesiune nr. 743/26.052.2015 ca urmare a cererii depusa de 
dna. Bodnar Augustina 

R O M Â N I A 

JUDEŢUL TIMIŞ 
 CONSILIUL LOCAL  BUCOVĂŢ 
                       Str. Principală, Nr. 178 ; Tel. :0256/296282,                   
E-mail: primaria.bucovat.tm@gmail.com 



 

2 
 

6. Proiect de hotarare privind modificarea H.C.L. nr. 5/2016 privind 
Regulamentul de eliberare a Acordului de functionare pentru desfasurarea 
activitatilor comerciale pe raza Comunei Bucovat, judetul Timis ; 
7.Cereri; 
8.Diverse. 
Ordinea de zi se aproba in unanimitate ( 11 voturi pentru). 
 
   Se trece la punctul 1 din ordinea de zi: . Informare privind modul de indeplinire a 

hotararilor adoptate de Consiliul local in semestrul I 2019.  
 Dl. Jivan Tiberiu Ionel- primar, prezinta raportul de informare. 
 Dl. Breca Ciprian- Gheorghe - presedinte de sedinta: Daca nu sunt intrebari sau 

discutii pe marginea acestuia, propun sa trecem la puctul 2 de pe ordinea de zi. 
     Se trece la punctul 2 din ordinea de zi: . Informare privind modul de solutionare a 
cererilor adresate Consiliului local in semestrul I 2019; 

  Dna. Mitrulescu Laura-Elena – secretar, da citire raportului de informare. 
  Dl. Breca Ciprian- Gheorghe - presedinte de sedinta:Daca nu sunt intrebari sau 

discutii pe marginea acestuia, propun sa trecem la puctul 3 de pe ordinea de zi. 
  Se trece la punctul 3  din ordinea de zi : Raport privind activitatea asistentilor 

personali ai persoanelor cu handicap grav desfasurata in semestrul I al anului 2019  
  Dna. Mitrulescu Laura-Elena – secretar, prezinta raportul privind activitatea 

asistentilor personali. 
  Dl. Breca Ciprian- Gheorghe - presedinte de sedinta:Daca nu sunt intrebari sau 

discutii pe marginea acestuia, propun sa trecem la puctul 4 de pe ordinea de zi 
 Se trece la punctul 4  din ordinea de zi : Proiect de hotarare privind rectificarea 

bugetului local al comunei Bucovat in trimestrul al-III-lea, anul 2019- R2 
  Dl. Breca Ciprian-Gheorghe - presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare si 

referatul.  
  Dl. Jivan Tiberiu Ionel- primar: sa hotaram ce suma alocam pentru reconstructia 

acoperisului de la Casa Parohiala. Eu as propune 7000-8000 lei, mazim 10000. Din 
pacate nu dispunem de o suma mai mare. Ce parere aveti?  

 Dl. Breca Ciprian-Gheorghe - presedinte de sedinta: Sunteti de acord cu propunerea 
dlui. Primar? 

 Se aproba in unanimitate (11 voturi pentru). 
 Dl. Breca Ciprian-Gheorghe - presedinte de sedinta: Daca nu sunt intrebari sau alte 

discutii, supun la vot proiectul de hotarare. 
Hotararea se aproba in unanimitate (11 voturi pentru).  
  Se trece la punctul 5 din ordinea de zi : Proiect de hotarare privind renuntarea la 

terenul atribuit in folosinta gratuita in baza Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat 
tinerilor pentru constructia unei locuinte proprietate personala inscris in CF nr. 404674, 
nr. Cadastral 404674 – Remetea Mare, situat in comuna Bucovat, sat Bazosu Nou si 
incetarea contractului de concesiune nr. 743/26.052.2015 ca urmare a cererii depusa de 
dna. Bodnar Augustina    
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 Dl. Breca Ciprian-Gheorghe - presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare si 
referatul. 

 Dna. Mitrulescu Laura-Elena – secretar: este vorba despre cererea depusa prin 
februarie-martie, dar mai avea un rest de plata. Acum a achitat tot. 
   Dl. Breca Ciprian-Gheorghe - presedinte de sedinta: Daca nu sunt alte intrebari sau 
discutii, supun la vot proiectul de hotarare. 

Hotararea se aproba in unanimitate (11 voturi pentru).  
Se trece la punctul 6 din ordinea de zi: Proiect de hotarare privind modificarea 

H.C.L. nr. 5/2016 privind Regulamentul de eliberare a Acordului de functionare pentru 
desfasurarea activitatilor comerciale pe raza Comunei Bucovat, judetul Timis  

Dl. Breca Ciprian-Gheorghe - presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare si 
referatul. 

 Dna. Mitrulescu Laura-Elena – secretar: am avut solicitari de informatii privind 
conditiile de functionare a teraselor sezoniere din fata restaurantelor/ barurilor  si 
studiind reglementarile locale, am constat ca sunt destul de restrictive ( cam nimeni nu 
ar putea indeplini conditiile) . Dna. architect a intocmit o propunere de modificare 
cuprinsa in referatul prezentat. 
   Dl. Breca Ciprian-Gheorghe - presedinte de sedinta: Daca nu sunt alte intrebari sau 
discutii, supun la vot proiectul de hotarare. 

Hotararea se aproba in unanimitate (11 voturi pentru).  
 
   Se trece la punctul 7 din ordinea de zi : Cereri 
  Dna. Mitrulescu Laura-Elena – secretar: avem 2 cereri. Una este cea ramasa in 

discutie de data trecuta si cealalta este din partea dlui. Jichita Constantin pentru 
prelungirea contractului de colaborare cu privire la ziarul local. 

  Dl. Breca Ciprian-Gheorghe- presedinte de sedinta, da citire cererii dlui. Jichita 
Constantin. 

   Dna. Mitrulescu Laura-Elena – secretar: pentru ca in legatura cu acest subiect au 
fost nenumarate discutii, vreau sa aud de la fiecare dintre dvs. cine este pentru 
prelungire, cine este impotriva si cine se abtine. 

  ……………………………………………………… 
Mi-am notat si avem urmatoarea situatie: 4 voturi pentru ( Pop Gheorghe, Ilaci 

Florin-Daniel, Crisan Marius-Ioan, Chesche Maricel), 5 voturi impotriva ( Agoci Ion, 
Mutu Stelian, Crisan Remus-Adrian, Paven Radu) si 2 abtineri ( Breca Ciprian-
Gheorghe si Dancu Vasile).  

  Cererea este respinsa (5 voturi impotriva ( Agoci Ion, Mutu Stelian, Crisan Remus-
Adrian, Paven Radu, Turcanu Dorin-Cristian) , 4 voturi pentru ( Pop Gheorghe, Ilaci 
Florin-Daniel, Crisan Marius-Ioan, Chesche Maricel), si 2 abtineri ( Breca Ciprian-
Gheorghe si Dancu Vasile). 

  Se trece la urmatoarea cerere. 
  Dl. Breca Ciprian-Gheorghe- presedinte de sedinta, da citirii cererii depuse de dna. 

dr. Tarniceru Lucretia prin care solicita reevaluarea si recalcularea impozitului pe 
cladirea dispensarului si urgentarea lucrarilor de reabilitare. 
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 Dna. Mitrulescu Laura-Elena – secretar: dna. dr. ridica 3 probleme prin aceasta 
cerere: 1.taxa pe cladire este obligatore conform Codului Fiscal, iar dna. dr. nu a 
achiatat-o de cand are contract cu noi, indiferent ce valoare a avut; 

          2. reevaluarea contructiei- este in curs ,  dar vom putea prinde in programul de 
taxe si impozite noua valoare incepand cu 1 ianuarie 2020 conform legislatiei in 
vigoare; 

         3. reabilitarea cladirii- dupa cum stiti am inceput demersurile in acest sens. 
Dl. Breca Ciprian-Gheorghe- presedinte de sedinta: sunteti de acord ca dna. secretar 

sa formulize catre dna. dr. un raspuns prin care sa ii comunice cele expuse anterior. 
  Se aproba amanarea in unanimitate (11 voturi pentru). 
    
   Se trece la punctul 8 din ordinea de zi: Diverse. 
   Dl. Breca Ciprian-Gheorghe- presedinte de sedinta: se inscrie cineva la “Diverse”?  
Daca nu se inscrie nimeni si nu  mai sunt alte probleme de dezbatut, declar sedinta 

inchisa. 
 
 
 
 
   PRESEDINTELE   SEDINTEI                                 SECRETAR        
         Breca Ciprian-Gheorghe                                        Mitrulescu Laura Elena 
 
 
 
 


