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PROCES VERBAL 
 

Incheiat azi 28.02.2019 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. 42/20.02.2019 si a Convocatorului nr. 9026/21.02.2019.  

      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. 9026/21.02.2019.   
      Dna. secretar prezinta  procesul–verbal de la şedinţa ordinara din data de 

31.01.2019.  
      Mitrulescu Laura-Elena- secretar : Dacă nu sunt observaţii supun la vot 

procesul - verbal de la şedinţa ordinară din data de 31.01.2019. 
       Procesul verbal este  aprobat cu 11 voturi  pentru. 
        Se supune la vot urmatoarea ordine de zi: 

1. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta; 
2.Proiect de hotarare privind aprobarea retelei scolare din comuna 

Bucovat, jud Timis pentru anul scolar 2019-2020; 
3. Proiect de hotarare privind aprobarea planului de actiuni sau de lucrari 

de interes local pentru repartizarea orelor de munca privind persoanele apte de 
munca beneficiare de venit minim garantat conform Legii nr. 416/2001privind 
venitul minim garantat, pentru anul 2019; 

4. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie cu indicatorii 
aferenti executiei bugetului local si darea de seama la 31.12.2018; 

5.Proiect de hotarare  privind aprobarea neasumarii responsabilitatii 
organizarii si derularii procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor –
cadru pentru achizitia produselor si a contractelor/acordurilor-cadru de 
prestare a serviciilor pentru derularae masurilor educative, aferente 
Programului pentru scoli al Romaniei; 

6.Proiect de hotarare privind initierea procedurilor de actualizare a  
Planului Urbanistic General ( P.U.G.) al comunei Bucovat si a 
Regulamentului Local de Urbanism; 
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7.Proiect de hotarare  privind prelungirea valabilitatii Planului 
Urbanistic General ( P.U.G.) al comunei Bucovat, judetul Timis aprobat prin 
Hotararea Consiliului Local Bucovat nr.24/26.03.2009 pana la intrarea in 
vigoare a noului Planului Urbanistic General, dar nu mai tarziu de data de 
31.12.2023;  

8.Cereri; 
9.Diverse. 

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

presedintelui de sedinta.    
   Dl. Agoci Ion- presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare si referatul. 

      Dl. Agoci Ion- presedinte de sedinta: S-a respectat criteriul alfabetic. 
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 
aprobarea retelei scolare din comuna Bucovat, jud Timis pentru anul scolar 
2019-2020 

Dna. Mitrulescu Laura-Elena- secretar: la sfarsitul anului 2018 ati aprobat 
proiectul de retea scolara, am primit avizul Inspectoratului Scolar si am intocmit 
proiectul pentru reteau scolara din comuna Bucovat pentru anul scolar 2019-
2020.  

Dl. Agoci Ion- presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare si 
referatul. 
         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 aprobarea 
planului de actiuni sau de lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de 
munca privind persoanele apte de munca beneficiare de venit minim garantat 
conform Legii nr. 416/2001privind venitul minim garantat, pentru anul 2019 

Dl. Agoci Ion- presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare si 
referatul. 
         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 aprobarea 

contului de executie cu indicatorii aferenti executiei bugetului local si darea de 
seama la 31.12.2018. 

Dl. Agoci Ion- presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare 
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        Dna. Rosu Dorina-Maria- contabil,  prezinta referatul si ofera explicatii 
dlor. consilieri cu privire la executia bugetara. 
         Dl. Agoci Ion- presedinte de sedinta: Daca nu mai sunt intrebari sau 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 
aprobarea neasumarii responsabilitatii organizarii si derularii procedurilor de 
atribuire a contractelor/acordurilor –cadru pentru achizitia produselor si a 
contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularae 
masurilor educative, aferente Programului pentru scoli al Romaniei).    
    Dl. Agoci Ion- presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare si 
referatul. 
    Dl. Jivan Tiberiu –Ionel – primar: este vorba despre produsele alimentare pe 
care le primesc copiii la scoala. Pana in prezent achizitia acestor produse a fost 
organizata de catre Consiliul Judetean si, avand in vedere situatia actuala , 
propunem ca aceasta procedura sa se desfasoare in continuare in cadrul 
Consiliului Judetean.  
   Dl. Agoci Ion- presedinte de sedinta: Daca nu mai sunt 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 

initierea procedurilor de actualizare a  Planului Urbanistic General ( P.U.G.) al 
comunei Bucovat si a Regulamentului Local de Urbanism 
    Dl. Agoci Ion- presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare si 
referatul. 
    Dna. Cionchin Cerasella-Gabriela- urbanism, ofera explicatii cu privire la 
necesitatea acestui proiect si raspunde intrebarilor dlor. consilieri. Le explica 
etapa preliminara de initiere a actualizarii PUG-lui.  
       Dl. Agoci Ion- presedinte de sedinta: Daca nu mai sunt 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:  Proiect de hotarare  privind 

prelungirea valabilitatii Planului Urbanistic General ( P.U.G.) al comunei 
Bucovat, judetul Timis aprobat prin Hotararea Consiliului Local Bucovat 
nr.24/26.03.2009 pana la intrarea in vigoare a noului Planului Urbanistic 
General, dar nu mai tarziu de data de 31.12.2023 
    Dl. Agoci Ion- presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare si 
referatul. 



 

4 
 

    Dna. Cionchin Cerasella-Gabriela- urbanism, arata ca acest proiect este in 
stransa legatura cu cel anterior si este necesar sa prelungim valabilitatea 
PUG-ului actual pana la intrarea in vigoare a celui nou. 
       Dl. Agoci Ion- presedinte de sedinta: Daca nu mai sunt intrebari sau discutii, 
supun la vot proiectul de hotarare.  

   Hotararea se aproba in unanimitate (11 voturi pentru). 
 
Se trece la punctul 8 din ordinea de zi: Cereri 
 

   Dna. Mitrulescu Laura-Elena- secretar: avem doua  cereri. 
Dl. Agoci Ion- presedinte de sedinta, da citire cererii adresate de catre dna. 

Bodnar Augustina prin care se renunta la terenul primit in folosinta gratuita in baza 
Legii nr. 15/2003.  

Dna. Mitrulescu Laura-Elena- secretar: Dna. a primit o parcela de 624 mp – 500 
mp in baza Legii 15/2003 si 124 mp in baza unui contract de concesiune. Mai are un 
debit la noi reprezentat de impozit si redeventa. Trebuie sa o informam sa achite 
debitul si apoi pot face proiect pentru retragere .  

Dl. Agoci Ion- presedinte de sedinta: sunteti de acord? 
Se aproba in unanimitate (11 voturi pentru) 
Dl. Agoci Ion- presedinte de sedinta: dl. Gelu Mateescu a inaintat o cerere prin 

care solicita trecerea unui imobil din proprietatea statului roman in proprietatea 
privata a comunei Bucovat. 

Dna. Mitrulescu Laura-Elena- secretar: Aici situatia este complicata, am mai 
incercat si in trecut sa gasim solutii. Imobilul in discutie este intabulat in CF ca si 
drum de acces la constructii si apare pe el construit in grajd. Trebuie remediata 
situatia din CF . Asteptam opinia unui topometrist. As propune sa ramana in lucru 
cererea aceasta. 

Dl. Agoci Ion- presedinte de sedinta: sunteti de acord? 
Se aproba in unanimitate (11 voturi pentru). 
Se trece la punctul 9 din ordinea de zi: Diverse. 
Se inscriu la cuvant: Dl. Jivan Tiberiu-Ionel, dl. Mutu Stelian, dl. Chesche 

Maricel, dl. Breca Ciprian-Gheorghe. 
Dl. Agoci Ion- presedinte de sedinta, da cuvantul dlui. Primar Jivan Tiberiu 

Ionel. 
Dl. Jivan Tiberiu-Ionel- primar: O sa incepem curatenia de primavera. Ne-am 

gandit sa apelam la o masina de compactat crengile. Costa aproximativ 1000 lei o 
masina si ne gandim ca vom avea cam 10-12 pe comuna. Crengile ar trebuie taiate 
cam de 1 m si puse in fata portii. 

Dl. Paven Radu- consilier: ar fi bine  sa achizitionam noi o masina de tocat 
resturi vegetale. 

Dl. Jivan Tiberiu-Ionel- primar: pe viitor, ne putem gandi, dar avem nevoie si de 
personal. 
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Dl. Agoci Ion- presedinte de sedinta: daca nu mai sunt discutii, dau cuvantul 
dlui. Mutu Stelian. 

Dl. Mutu Stelian- consilier: sunt foarte suparat in legatura cu articolul aparut 
despre mine in ziarul local. Vreau sa vina ziaristul sa lamurim problemele. 

Dl. Turcanu Cristian-Dorin- consilier: Nici mie nu imi place ce scrie! 
Dl. Breca Ciprian-Gheorghe- consilier: Nu imi place nici mie, jigneste gratuit! 
Dle. Turcanu puteti sa initiati un proiect de hotarare ca sa renuntam la ziar. 
Dl. Jivan Tiberiu-Ionel- primar: O sa il invitam aici ca sa lamurim situatia. 
Dl. Agoci Ion- presedinte de sedinta: daca nu mai sunt discutii, dau cuvantul 

dlui. Chesche Maricel. 
Dl Chesche Maricel- consilier: Ar trebui sa punem un container mare pentru 

gunoaiele din cimitir.  
Dl. Jivan Tiberiu-Ionel- primar: vedem , ne gandim la o solutie. 
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 
 
 
 

 


