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Nr.___________/__________________ 
 

PROCES VERBAL 
 

Incheiat azi 18.04.2019 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. 49/08.03.2019 si a Convocatorului nr. 9043/12.04.2019.  

      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. 9043/12.04.2019.   
      Dna. secretar prezinta  procesul–verbal de la şedinţa ordinara din data de 

28.03.2019.  
      Mitrulescu Laura-Elena- secretar : Dacă nu sunt observaţii supun la vot 

procesul - verbal de la şedinţa ordinară din data de 28.03.2019. 
       Procesul verbal este  aprobat cu 11 voturi  pentru. 
        Se supune la vot urmatoarea ordine de zi: 

1. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al 
comunei Bucovat pt anul 2019 si Estimari 2020, 2021, 2022; 
            2. Proiect de hotarare privind implementarea proiectului “ Reparatii si inlocuiri 
finisaje la Cladire Dispensar din Comuna Bucovat, judetul Timis”; 
           3. Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul privat al comunei Bucovat in 
domeniul public al comunei Bucovat al imobilului in suprafata de  2500 mp inscris in 
CF401078 Comuna Bucovat, Judetul Timis, nr. cadastral 401078 ; 
           4. Proiect de hotarare privind  vanzarea directa a terenului in suprafata de 500 mp, 
situat in comuna Bucovat, sat Bucovat, nr.cad.400143, C.F. 400143 Doamnului Filip Viorel-
Andrei  in calitate de proprietar al constructiei 
          5.Cereri; 
          6.Diverse. 

Ordinea de zi se aproba in unanimitate ( 11 voturi pentru). 
 
   Se trece la punctul 1 din ordinea de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea 

bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Bucovat pt anul 2019 si Estimari 2020, 2021, 
2022    

   Dl. Agoci Ion- presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare si referatul. 
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      Dl. Jivan Tiberiu Ionel- primar: este vorba cam despre aceleasi puncte discutate 
si in sedinta trecuta, si in sedintele pe comisii. Proiectul a fost afisat pe site. 
     Dna. contabil Rosu Dorina va prezinta proictul pe cele doua sectiuni – 
dezvoltare si investitii si , va rog , sa adresati intrebari daca sunt nelamuriri. 
    Dna. Rosu Dorina- contabil: Bugetul total este de 3961,64 mii lei. 
    Dl. Crisan Remus –consilier: Cum este bugetul raportat la cel de anul trecut? 
    Dna. Rosu Dorina- contabil: putin mai mare. 
    Dl. Pop Gheorghe – viceprimar: aproximativ 10% in plus. 
    Dl. Jivan Tiberiu-Ionel- primar: este vorba despre cresterea veniturilor proprii 
(am marit cu 10% impozitele), banii primiti sunt mai putini din pacate, iar 
cheltuielile noastre au crescut fantastic. O sa vedeti detaliat la sectiunea 
functionare. 
   Dna. Rosu Dorina- contabil: la cheltuieli de functionare avem prevazuta suma de 
2650,30 lei. Este vorba pe de o parte despre cheltuieli de personal : salarii, 
indemnizatia de hrana ( aparatul de specialitate al primarului care se incadreaza in 
prevederile legale , asistentii personali – 347 lei lunar) , vouchere de vacanta, 
cursuri de perfectionare – se deconteaza valoarea cursului , iar pentru cazare si 
masa 230 lei pe zi, iar pe de alta parte de cheltuieli de intretinere, reparatii curente, 
contracte de prestari servicii in derulare, ruga din 30 aprilie ( 11 000- cheltuieli cu 
muzica).  
    Dl. Crisan Remus –consilier: s-au alocat bani si pentru sport? 
    Dna. Rosu Dorina- contabil: da. 
    Dl. Jivan Tiberiu-Ionel- primar: pentru vestiare déjà am cumparat tabla ca sa 
facem reparatii. Au venit copiii de la fotbal sa solicite o masina de tuns iarba. Am 
pus bani si pentru asta. 
    Dl. Turcanu Cristian-Dorin - consilier: pentru mentenanta la terenul de sintetic 
avem ceva?    
    Dl. Jivan Tiberiu-Ionel- primar: vedem ce preturi sunt si incercam sa prindem la 
urmatoarea rectificare . 
    Dl. Turcanu Cristian-Dorin - consilier: trebuie sa facem ca altfel se distruge 
terenul. 
    Dl. Jivan Tiberiu-Ionel- primar: facem, dar trebuie inchis terenul cu lacat ( sa 
speram ca nu il mai taie nimeni), respectat programul si regulamentul de 
functionare. Acolo s-a baut, s-au spart sticle, s-au mancat semninte… 
    Dl. Breca Cristian-Gheorghe-consilier: pentru scoala ce s-a alocat. 
    Dl. Jivan Tiberiu-Ionel- primar: am pus bani pentru autorizari, burse, cheltuieli 
curente. Am promisiuni ca se vor putea accesa fonduri pentru  extinderea scolii si o 
gradinita noua.  
     Dna. Rosu Dorina- contabil: cam aceasta este “Sectiunea  functionare”. Daca nu 
mai aveti intrebari sau propuneri, va propun sa trecem la “Sectiunea dezvoltare”. 
    Dl. Jivan Tiberiu-Ionel- primar: avand in vedere ca bugetul pentru investitii este 
mic, vom continua trotuarele si vom face unele asfaltari  in Bazos si Bucovat. 
   Dl. Agoci Ion- presedinte de sedinta: strada de la magazine se continua? 
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    Dl. Jivan Tiberiu-Ionel- primar: sigur, au fost mici modificari de proiect ca au 
aparut ceva probleme tehnice. 
    Am prevazut 50. 000 lei pentru capela. Vor mai fi si sponsorizari. Sper sa ne 
incadram. 
     Dl. Mutu Stelian- consilier: unde se va face capela? 
     Dl. Jivan Tiberiu-Ionel- primar: in cimitir, la Cruce. 
     Dl. Turcanu Cristian-Dorin-consilier: ar fi mai bine in sat la cantina, pe terenul 
bisericii 
     Dl. Jivan Tiberiu-Ionel- primar: nu doreste biserica  acolo si e mai bine sa avem 
in afara satului un astfel de loc. 
    Dl. Chesche Maricel-consilier: Cat de mare va fi? 
    Dl. Jivan Tiberiu-Ionel- primar: Pentru 2 decese ne gandim . Va fi si un spatiu 
cu un frigider, o masa, eventual afara o zona betonata si acoperita. 
     Proiectul pentru Caminul Cultural este gata , avem toate avizele, dar nu avem 
bani sa ne apucam.  
     Dl. Turcanu Cristian-Dorin-consilier: foarte scump mi se pare proiectul pentru 
camin. 
     Dl. Jivan Tiberiu-Ionel- primar: este vorba despre arhitectura, structura, 
instalatii si toate avizele. Practic noi maine ne-am putea apuca, daca am avea bani. 
     Dl. Turcanu Cristian-Dorin-consilier: deci pretul cuprinde absolut tot? 
     Dl. Jivan Tiberiu-Ionel- primar: da, da. 
     Dl. Crisan Remus –consilier: eu vreau sa ridic problema ziaurului. Am vazut o 
gramada de bani alocati, iar ziaristul nu face decat sa ne jigneasca.  
     Dl. Turcanu Cristian-Dorin-consilier: sa reziliem contractul.  
    Dl. Mutu Stelian- consilier: noi il platim si el ne jigneste. Sa reziliem. 
     Dna. Mitrulescu Laura-Elena – secretar: mai sunt cateva luni de contract, pana 
in iulie sau august cred. Nu putem rezilia contractul pe motiv ca nu ne plac 
articolele din ziar, dar putem sa nu il mai prelungim.  
     Dl . Agoci Ion- presedinte de sedinta  : Daca nu sunt intrebari sau discutii, 
supun la vot proiectul de hotarare.  

  Hotararea se aproba in unanimitate (11 voturi pentru). 
     Se trece la punctul 2 din ordinea de zi:  Proiect de hotarare privind 
implementarea proiectului “ Reparatii si inlocuiri finisaje la Cladire Dispensar 
din Comuna Bucovat, judetul Timis” 
       Dna. Mitrulescu Laura-Elena – secretar: este vorba despre dispensarul din 
Bucovat unde functioneaza cabinetul medicului de familie. Valoarea totala este 
67 660,91 euro.  
        Dl. Agoci Ion- presedinte de sedinta: Daca nu sunt intrebari sau discutii, 
supun la vot proiectul de hotarare.  

    Hotararea se aproba in unanimitate (11 voturi pentru). 
 

Se trece la punctul 3  din ordinea de zi :  Proiect de hotarare privind trecerea din 
domeniul privat al comunei Bucovat in domeniul public al comunei Bucovat al 
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imobilului in suprafata de  2500 mp inscris in CF401078 Comuna Bucovat, Judetul 
Timis, nr. cadastral 401078 

 Dl. Agoci Ion- presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare si referatul. 
    Dl. Jivan Tiberiu Ionel- primar: este vorba despre terenul unde va fi amplasata 
statia de filtrare a apei.  
    Dl. Agoci Ion - presedinte de sedinta: Daca nu sunt intrebari sau discutii, supun 
la vot proiectul de hotarare.  

   Hotararea se aproba in unanimitate (11 voturi pentru). 
Se trece la punctul 4 din ordinea de zi :   Proiect de hotarare privind  vanzarea 

directa a terenului in suprafata de 500 mp, situat in comuna Bucovat, sat Bucovat, 
nr.cad.400143, C.F. 400143 Doamnului Filip Viorel-Andrei  in calitate de proprietar 
al constructiei 

 Dl. Agoci Ion- presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare si referatul. 
    Dl. Jivan Tiberiu Ionel- primar: este vorba despre teren primit in folosinta in 
baza Legii 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor. 
    Dna. Mitrulescu Laura-Elena – secretar: avem un raport de evaluare in care se 
propune un prêt de 7 euro( plus TVA)/mp. Se poate aproba acest pret sau ridica 
pretul, nu putem cobori sub. In decmbrie ati mai aprobat vanzarea unei parcele 
in zona la   pretul de 9 euro (plus TVA)/mp. (conform raportului de evaluare). 
   Dl. Crisan Remus –consilier: Propun sa vindem la acelasi pret. Trebuie sa 
avem o politica constanta, sa nu se intrerpreteze ca favorizam pe cineva.      
   Dl. Agoci Ion - presedinte de sedinta: Daca nu sunt alte intrebari sau discutii, 
supun la vot vanzarea terenului in discutie la pretul de 9 euro plus TVA/mp.  

Hotararea se aproba in unanimitate (11 voturi pentru). 
   Se trece la punctul 5  din ordinea de zi : Cereri 
    Dna. Mitrulescu Laura-Elena – secretar: nu avem cereri. A fost depusa o cerere 
de catre Antohi Floare, dar a retras-o. Cererea sa I se inchirieze/concesioneze 17mp 
de trotuar.  
    Dl. Mutu Stelian- consilier: Domnule Primar, daramati ce a construit acolo si 
faceti trotuar sa se poata merge la medical de familie. 

        
Se trece la punctul 6 din ordinea de zi: Diverse. 

Dl. Agoci Ion- presedinte de sedinta: se inscrie cineva la “Diverse”?  
Dl. Agoci Ion- presedinte de sedinta: Daca nu se inscrie nimeni si nu  mai sunt 

alte probleme de dezbatut, declar sedinta inchisa. 
 
 
 
 
   PRESEDINTELE   SEDINTEI                                 SECRETAR        
         Agoci Ion                                                Mitrulescu Laura Elena 
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