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PROCES VERBAL 
 

Incheiat azi 28.03.2019 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. 46/19.03.2019 si a Convocatorului nr. 9036/22.03.2019.  

      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. 9036/22.03.2019.   
      Dna. secretar prezinta  procesul–verbal de la şedinţa ordinara din data de 

28.02.2019.  
      Mitrulescu Laura-Elena- secretar : Dacă nu sunt observaţii supun la vot 

procesul - verbal de la şedinţa ordinară din data de 28.02.2019. 
       Procesul verbal este  aprobat cu 11 voturi  pentru. 
        Se supune la vot urmatoarea ordine de zi: 

1. Proiect de hotarare privind constatarea faptului ca terenul inscris in 
C.F.400808 in suprafata de 2025 mp face parte din domeniul privat al comunei 
Bucovat; 
            2. Proiect de hotarare privind aprobarea închirierii, prin atribuire directă, 
a unei suprafețe de 1 ha din pajiștea PS 63 aflată în domeniul privat al Comunei 
Bucovat doamnei  Tuţa Daniela Silvia , crescător de animale, membru al 
colectivității locale si a unei suprafețe de 2,73 ha din pajiștea PS 63 aflată în 
domeniul privat al Comunei Bucovat domnului  Bognar Stefan , crescător de 
animale, membru al colectivității locale; 
           3. Proiect de hotarare privind aprobarea intabularii strazilor din 
intavilanul localitatii Bucovat, comuna Bucovat; 
           4.Cereri; 
           5.Diverse. 

Ordinea de zi se aproba in unanimitate ( 11 voturi pentru). 
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   Se trece la punctul 1 din ordinea de zi: Proiect de hotarare privind constatarea 
faptului ca terenul inscris in C.F.400808 in suprafata de 2025 mp face parte din 
domeniul privat al comunei Bucovat;.    

   Dl. Agoci Ion- presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare si referatul. 
      Dl. Jivan Tiberiu Ionel- primar: este vorba despre terenul pe care se afla hala 
aflata in proprietatea dlui.  Mateescu. Incercam sa rezolvam situatia juridica din 
CF, iar apoi el ar dori sa cumpere, dar asta veti hotari dumneavoastra. 
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 
aprobarea închirierii, prin atribuire directă, a unei suprafețe de 1 ha din pajiștea 
PS 63 aflată în domeniul privat al Comunei Bucovat doamnei  Tuţa Daniela 
Silvia , crescător de animale, membru al colectivității locale si a unei suprafețe 
de 2,73 ha din pajiștea PS 63 aflată în domeniul privat al Comunei Bucovat 
domnului  Bognar Stefan , crescător de animale, membru al colectivității locale 

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

Dl. Mutu Stelian- consilier: sa se puna pastor electric ca alfel vor distruge 
vacile gardurile limitrofe. 

Dl. Paven Radu-consilier: da, este important aspectul asta. 
Dna. Mitrulescu Laura-Elena – secretar: contractele pentru pasunat sunt 

tip, dar vom introduce o clauza in acest sens. 
         Dl. Agoci Ion- presedinte de sedinta: Daca nu sunt intrebari sau discutii, 
supun la vot proiectul de hotarare.  

   Hotararea se aproba cu 10 voturi pentru si 1 vot impotriva (dl. Mutu Stelian). 
 

Se trece la punctul 3  din ordinea de zi : Proiect de hotarare privind aprobarea 
intabularii strazilor din intavilanul localitatii Bucovat, comuna Bucovat 

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

Dl. Jivan Tiberiu Ionel- primar: se pastreaza numele strazilor déjà 
aprobate. Avem aici o harta a localitatii pe care sunt plasate denumirile strazilor.  
         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 : Cereri 
     Dna. Mitrulescu Laura-Elena – secretar: nu avem cereri din partea 

cetatenilor, dar as vrea sa aduc in discutie  cererile adresate de catre Scoala 
Gimnaziala Bucovat cu privire la alocarea resurselor bugetare. Sa avem o discutie 
de principiu pe marginea fiecarei cereri, iar cand vom avea buget sa stim 
prioritatile. 
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      Dna. Mitrulescu Laura-Elena – secretar: dau citire primului referat care 
vizeaza evaluarea externa perioadica . Se solicita  17 082 lei si cheltuielile pentru o 
serie de autorizari. 

      Dl. Pop Gheorghe- viceprimar: cu avizul la incendiu e rezolvata problema.  
      Dl. Dancu Vasile- consilier: este important sa alocam bani pentru 

autorizare.  
      Dl. Jivan Tiberiu Ionel- primar: vom avea in vededere. 

      Dna. Mitrulescu Laura-Elena – secretar: dau citire referatului care 
vizeaza cumpararea altor calculatoare si materiale tehnice. 

      Dl. Pop Gheorghe- viceprimar: aici ne mai putem descurca cu ce 
avem. Mai putem da din ce avem noi, vedem si in functie de buget. 

Dna. Mitrulescu Laura-Elena – secretar: dau citire referatului cu privire la 
achizitionarea unui container si a dotarilor aferente pentru desfasurarea 
activitatilor scolare. 

Dl. Pop Gheorghe- viceprimar: spatiul este o problema importanta, elevii 
invata in Sali de clasa foarte mici, dar cred ca mai bin ear fi sa facem o extindere  
a scolii, decat sa acchizitionam un container. 

Dl. Dancu Vasile- consilier: incercam sa scoatem invatamantul simultan si 
vom avea nevoie de sali de clasa. 

Dl. Jivan Tiberiu Ionel- primar: se poate muta laboratorul de informatica 
si sa se desfasoare acolo cursuri. E o varianta buna sa extindem scoala daca ne 
va permite bugetul. 

Dna. Mitrulescu Laura-Elena – secretar: trebuie sa avem in vedere si 
rezolvarea situatiei juridice a terenurilor din jurul scolii. Sunt probleme pentru 
ca in CF figureaza persoane fizice drept proprietari. Trebuie sa vedem daca 
extinderea se incadreaza pe terenul pe care suntem proprietari. 

Consilierii sunt de acord cu varianta extiderii scolii , daca vor exista 
resurse financiare. 

Dna. Mitrulescu Laura-Elena – secretar: dau citire referatului cu privire la 
buresele scolare.Oricum va fi proiect de hotarare dupa aprobarea bugetului. 

Nu a fost atasata situatia absentelor pentru bursele sociale. O vom solicita 
din nou. 

Dna. Mitrulescu Laura-Elena – secretar: se cer sume pentru certificarea 
ISCIR a centralei termice si punerea in functiune a apei calde. 

Dl. Pop Gheorghe- viceprimar: apa calda functioneaza. 
Dna. Mitrulescu Laura-Elena – secretar: se mai cer sume pentru deratizare 

si dezinsectie, pentru material de curatenie, consumabile birotica. 
Dl. Jivan Tiberiu Ionel- primar: sume au fost alocate in fiecare an pentru 

astfel de necesitati. 
 
Dna. Mitrulescu Laura-Elena – secretar: ultimul referat solicita sume 

pentru excursii scolare la care sa participe elevii cu situatii scolare foarte bune. 
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Dl. Jivan Tiberiu Ionel- primar: vom face propuneri si in acest sens daca 
resursele financiare ne vor permite. 

Dl. Agoci Ion- presedinte de sedinta: daca nu mai sunt alte discutii, sa 
trecem la punctul urmator. 

Se trece la punctul 5 din ordinea de zi: Diverse. 
Se inscriu la cuvant: Dl. Jivan Tiberiu-Ionel. 

Dl. Agoci Ion- presedinte de sedinta, da cuvantul dlui. Primar Jivan Tiberiu 
Ionel. 

Dl. Jivan Tiberiu-Ionel- primar: as vrea sa continuam discutiile legate de buget. 
Inca nu avem sumele, dar tin sa va spun ca avem cheltuieli destul de mari cu 

serviciile prestate catre Primarie de catre terti: audit, arhivare, evaluari de risc, 
inatbulari, proiectare camin. In ceea ce priveste investitiile cred ca vom reusi sa 
prindem continuarea lucrarilor la trotuare, reparatii drumuri (pietruire) in PUZ-uri, 
asfaltare si constructie capela.  

Dl. Turcanu Cristian-Dorin-consilier: vrem sa stim si noi concret. 
Dl. Jivan Tiberiu-Ionel- primar: eu v-am adus la cunostinta cateva puncte pentru 

care speram sa avem finantare. Concret vom discuta cand avem sumele. 
In alta ordine de idei, vreau sa va aduc la cunostinta ca s-a semnat proiectul cu 

apa si canalizarea si speram ca anul acesta sau la anul sa se demareze  lucrarile si in 
comuna noastra. 

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 
 
 
 

 


