
 

1 
 

                                                    Fax:0256/296283 
Nr.___________/__________________ 

 
PROCES VERBAL 

 
Incheiat azi 27.06.2019 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. 
66/21.06.2019 si a Convocatorului nr. 9068/21.06.2019.  

      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. 9068/21.06.2019.   
      Dna. secretar prezinta  procesul–verbal de la şedinţa ordinara din data de 

30.05.2019.  
      Mitrulescu Laura-Elena- secretar : Dacă nu sunt observaţii supun la vot procesul - 

verbal de la şedinţa ordinară din data de 30.05.2019. 
       Procesul verbal este  aprobat cu 10 voturi  pentru. 
        Se supune la vot 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; 
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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. 
Ordinea de zi se aproba in unanimitate ( 11 voturi pentru). 
 
   Se trece la punctul 1 din ordinea de zi: . Proiect de hotarare privind rectificarea 

bugetului local al comunei Bucovat in trimestrul al-II-lea, anul 2019- R1.   
    Dl. Breca Ciprian- Gheorghe - presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare 

si referatul. 
    Dl. Pop Gheorghe – viceprimar: este vorba despre banii incasati din vanzari 

terenuri pe care ii redirectionam pe investitii- reabilitare/asfaltare drumuri. 
    Dl. Crisan Remus-Adrian- consilier: cine stabileste ce drumuri se asfalteaza? 
    Dl. Pop Gheorghe – viceprimar: majoritatea hotaraste. Am propus drumurile din 

cele mai vechi PUZ-uri in care este déjà construit si nu mai trec masini mari cu 
material ca sa le strice repede. 

   Dl. Breca Ciprian- Gheorghe - presedinte de sedinta: mi se pare just criteriu. 
   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 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   

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

   Dna. Mitrulescu Laura-Elena – secretar: pretul din raportul de evaluare este de 8,5 
euro plus TVA. Puteti sa stabiliti vanzarea la acest pret sau sa cresteti pretul, dar nu 
puteti cobori sub. 

   Dl. Crisan Marius -Ioan- Cu cat am vandut pe Bucovat in ultimul timp? 
   Dna. Mitrulescu Laura-Elena – secretar: 9 euro plus TVA.    
   Dl. Pop Gheorghe – viceprimar: eu propun 8,5 euro plus TVA.    
   Dl. Breca Ciprian- Gheorghe - presedinte de sedinta: ar trebui sa mergem tot pe 9 

euro ca sa nu facem diferente.  
   Dl. Paven Radu- consilier: da, cred ca asa e corect.  
   Dl. Breca Ciprian- Gheorghe - presedinte de sedinta: cine este pentru 9 euro plus 

TVA? 
   Sunt 10 voturi pentru pretul de 9 euro  si unul impotriva – dl. Pop Gheorghe care 

voteaza pentru 8,5 euro plus TVA. 
  Daca nu sunt intrebari sau discutii, supun la vot proiectul de hotarare cu pretul de 9 

euro plus TVA.  
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  Hotararea se aproba in cu 10 voturi pentru si o abtinere (dl. Pop Gheorghe). 
 
Se trece la punctul 3  din ordinea de zi : 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  

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

     Dna. Mitrulescu Laura-Elena – secretar: este vorba despre drumurile de la casele 
insiruite. S-a facut o declarative de renuntare in 2016, dar starea drumurilor era 
dezastroasa, acum au rezolvat problema si, fiind inscrise provizoriu in domeniul privat 
al  comunei Bucovat, facem demersurile sa le preluam. 

     Dl. Breca Ciprian-Gheorghe - 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  aprobarea 

contului de executie si a indicatorilor aferenti executiei bugetului local la data de 31 
martie 2019.  

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

   Dl. Jivan Tiberiu Ionel- primar: este vorba despre executia la 31 martie 2019, 
perioada in care nu am avut aprobat bugetul pe anul in curs. 

   Dl. Breca Ciprian-Gheorghe - presedinte de sedinta: Daca nu sunt alte intrebari sau 
discutii, supun la vot aprobarea executiei bugetare. 

Hotararea se aproba in unanimitate (10 voturi pentru).  
 
   Se trece la punctul 5  din ordinea de zi : 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. 

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

    Dna. Mitrulescu Laura-Elena – secretar: am repus in dezbatere acest proiect de 
hotarare deoarece se impune  implementarea OUG 74/2018 si in comuna noastra.  

   Dl. Jivan Tiberiu Ionel- primar: Suntem de acord ca trebuie implementata aceasta 
ordonanta, dar modul in care Retimul propune ca actioneze nu este corect.  Se merge 
pe principiul “ Platesti cat consume!” , dar in fapt nu este masurata corect cantitatea de 
gunoi ridicata, ni se propune ridicarea gunoiului la 2 saptamani , alegerea unor pubele 
mai mici…asta inseamna focare de infectie, gunoaie tot mai multe aruncate peste tot! 
Si in plus taxele cresc! 
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   Am fost la o intalnire cu primarii si cu totii am cazut de acord sa nu promovam 
acest mod de implementare . 

   Consilierii locali sesizeaza deficientele déjà existente cu privire la serviciul de 
salubritate.   

   Daca nu sunt intrebari sau discutii, supun la vot proiectul de hotarare. 
   Proiectul a fost respins in unanimitate (11 voturi Impotriva). 
 
Se trece la punctul 6 din ordinea de zi: 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 

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

     Dl. Chesche Maricel-consilier: parca s-au mai marit anul asta tarifele. 
     Dna. Mitrulescu Laura-Elena – secretar: da, in ianuarie. Acum ne informeaza ca  

Termoficare Colterm SA a majorat tarifele aferente sortarii deseurilor reziduale si 
deseurilor reciclabile. In contractul de delegare la art. 10 alin. 6 se precizeaza ” 
Ajustarea se poate efctua anual….”. 

     Daca nu sunt intrebari sau discutii, supun la vot proiectul de hotarare. 
 Proiectul a fost respins in unanimitate (11 voturi Impotriva). 
      Dna. Mitrulescu Laura-Elena – secretar: In una dintre adresele trimise de catre 

ADID s-a  reluat solicitarea pentru aprobarea taxei special. Noi am dezbatut un proiect 
de hotarare pe aceasta tema in luna octombrie 2018, proiectul l-ati respins si am trimis 
catre Retim deficientele sesizate de dumnaevoastra. 

     Dl. Jivan Tiberiu Ionel- primar: din pacate deficientele nu au fost remediate. 
     Dl. Pop Gheorghe-viceprimar: sa vina in teren sa incheie contracte cu cetatenii ca 

oamenii nu refuza si apoi reluam problema taxei speciale. Noi le-am oferit sprijinul .        
       Dna. Mitrulescu Laura-Elena – secretar : le comunic acest raspuns. Sunteti de 

acord?  
       Se aproba in unanimitate comunicarea raspunsului (11 voturi pentru). 
   Se trece la punctul 7 din ordinea de zi : Cereri 
  Dna. Mitrulescu Laura-Elena – secretar: avem 2 cereri.  
  Dl. Breca Ciprian-Gheorghe- presedinte de sedinta, da citire cererii depuse de catre 

Scoala  Gimnaziala Bucovat prin care solicita fonduri pentru amenajarea unei Sali de 
clasa.  

  Cererea se aproba in unanimitate (11 voturi pentru). 
  Dna. Mitrulescu Laura-Elena – secretar: cea de-a doua cerere am primit-o chiar 

inainte de sedinta, deci nu am apucat sa ma documentez. 
  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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  Dl. Crisan Remus-Adrian- consilier: sa amanam pana verifica dna. secretar ca  sa ne 
expuneti situatia.  

  Se aproba amanarea in unanimitate (11 voturi pentru). 
  Dl. Turcanu Cristian-Dorin- consilier: ziaristul a depus cerere pentru prelungirea 

contractului? 
  Dna. Mitrulescu Laura-Elena – secretar: nu a depus inca. Vedem luna viitoare. 
  Dl. Turcanu Cristian-Dorin- consilier: oricum nu mai vrem ziarul. 
   
    
   Se trece la punctul 8 din ordinea de zi: Diverse. 
   Dl. Breca Ciprian-Gheorghe- presedinte de sedinta: se inscrie cineva la “Diverse”?  
    Se inscriu dl. Ilaci Florin Daniel si dl. Crisan Marius-Ioan. 
    Dl. Ilaci Florin Daniel- consilier: in fata casei de langa biserica este iarba foarte 

mare. Stiu ca este casa preluata de banca. 
    Dl. Jivan Tiberiu Ionel- primar: poate reusesti sa afli despre ce banca este vorba si 

luam legatura cu ei. 
    Dl. Crisan Marius-Ioan-consilier: suma de bani pentru reconstructia casei parohiale 

cand o aprobam?  
    Dl. Jivan Tiberiu Ionel- primar: la urmatoarea rectificare, banii de acum sunt 

pentru investitii. 
      Dl. Breca Ciprian-Gheorghe- presedinte de sedinta: 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 
 
 
 
 


