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Nr.___________/__________________ 
 

PROCES VERBAL 
 

Incheiat azi 30.05.2019 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. 59/24.05.2019 si a Convocatorului nr. 9056/24.05.2019.  

      Cu o prezenţă de 10  consilieri şedinţa este  statutară si se declara deschisa, 
absent este dl. Turcanu Dorin-Cristian. 

      Au fost respectate prevederile legale în legătură cu  publicitatea . Şedinţa a 
fost afisata la sediul primariei - Convocator nr. 9056/24.05.2019.   

      Dna. secretar prezinta  procesul–verbal de la şedinţa ordinara din data de 
18.04.2019.  

      Mitrulescu Laura-Elena- secretar : Dacă nu sunt observaţii supun la vot 
procesul - verbal de la şedinţa ordinară din data de 18.04.2019. 

       Procesul verbal este  aprobat cu 10 voturi  pentru. 
        Se supune la vot urmatoarea ordine de zi: 

1. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta ; 
2. Proiect de hotarare privind stabilirea cuantumului bursei si numarului de 
burse acordate pe semestrul II al anului scolar 2018-2019 
3. Proiect de hotarare privind privind aprobarea intabularii in domeniul public al 
comunei Bucovat a strazilor din intravilanul localitatii Bazosu Nou; 
4. Proiect de hotarare privind  aprobarea contului de executie si a indicatorilor 
aferenti executiei bugetului local la data de 31 martie 2019; 
5. Proiect de hotarare privind aprobarea efectuarii lucrarii tehnice de proiectare 
reabilitare/construire dispensar Comuna Bucovat, sat Bucovat; 
6. 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. 

 

R O M Â N I A 

JUDEŢUL TIMIŞ 
 CONSILIUL LOCAL  BUCOVĂŢ 
                       Str. Principală, Nr. 178 ; Tel. :0256/296282, 
Fax:0256/296283 

E-mail: primaria.bucovat.tm@gmail.com 



 

2 
 

7.Cereri; 
8.Diverse. 

Ordinea de zi se aproba in unanimitate ( 10 voturi pentru). 
 
   Se trece la punctul 1 din ordinea de zi: Proiect de hotarare privind alegerea 

presedintelui de sedinta.   
    Dna. Mitrulescu Laura-Elena : Trebuie sa alegem un alt presedinte de sedinta. In 
ordine alfabetica urmeaza dl. Breca Ciprian-Gheorghe . Daca nu sunt alte 
propuneri, intrebari sau discutii, supun la vot proiectul de hotarare. 
    Hotararea se aproba in unanimitate (10 voturi pentru). 
 
     Se trece la punctul 2 din ordinea de zi: Proiect de hotarare privind stabilirea 
cuantumului bursei si numarului de burse acordate pe semestrul II al anului 
scolar 2018-2019  
   Dl. Breca Ciprian- Gheorghe - presedinte de sedinta, prezinta proiectul de 
hotarare si referatul. 
   Dl. Jivan Tiberiu Ionel- primar, prezinta expunerea de motive si arata ca 
numarul de burse a crescut si propune sa ramanem la cuantumul actual. 
   Dl. Breca Ciprian- Gheorghe - presedinte de sedinta: Daca nu sunt intrebari 
sau discutii, supun la vot proiectul de hotarare.  
   Hotararea se aproba in unanimitate (10 voturi pentru). 

 
Se trece la punctul 3  din ordinea de zi . Proiect de hotarare privind privind 

aprobarea intabularii in domeniul public al comunei Bucovat a strazilor din 
intravilanul localitatii Bazosu Nou 

Dl. Breca Ciprian-Gheorghe - presedinte de sedinta, prezinta proiectul de 
hotarare si referatul.  
     Dl. Breca Ciprian-Gheorghe - presedinte de sedinta: Daca nu sunt intrebari sau 
discutii, supun la vot proiectul de hotarare. 

Hotararea se aproba in unanimitate (10 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). 



 

3 
 

   Se trece la punctul 5  din ordinea de zi : Proiect de hotarare privind aprobarea 
efectuarii lucrarii tehnice de proiectare reabilitare/construire dispensar Comuna 
Bucovat, sat Bucovat; 

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

Dl. Jivan Tiberiu Ionel- primar: ne-au solicitat niste expertize tehnice pentru 
reabilitare care sunt foarte costisitoare. Se pare ca ar fi mai convenabil sa construim 
un dispesar nou. Mai asteptam cateva lamuriri tehnice si vom vedea care solutie este 
mai avantajoasa. Pentru acest motiv am scris “reabilitare / construire”. 

Dl. Breca Ciprian-Gheorghe - presedinte de sedinta: Daca nu sunt intrebari sau 
discutii, supun la vot proiectul de hotarare. 
    Hotararea se aproba in unanimitate (10 voturi pentru). 

 
   Se trece la punctul 6  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. 
   Dl. Jivan Tiberiu Ionel- primar: Este vorba despre colectarea selectiva si 
obligatia de a ne alinia noilor masuri de gestionare a deseurilor pana la data de 
31.06.2019. Vor fi tarife distincte pentru gunoiul menajer si pentru cel reciclabil. 
   Dna. Mitrulescu Laura-Elena – secretar: la nivel national trebuie implementata 
colectarea selectiva, altfel tara noastra va fi pasibila de sanctiuni.  
   Dl. Paven Radu-consilier: daca nu avem tarifele clare, practic e ca si cum am 
aproba in alb.  
   Dl. Breca Ciprian-Gheorghe- presedinte de sedinta: si asa este foarte prost 
organizat serviciul, nu avem saci suficienti si alte neajunsuri.  
  Daca nu sunt intrebari sau discutii, supun la vot proiectul de hotarare. 
  Proiectul a fost respins in unanimitate (10 voturi Impotriva). 
 
Se trece la punctul 7 din ordinea de zi:Cereri 
  Dna. Mitrulescu Laura-Elena – secretar: avem 3 cereri. 
  Dl. Breca Ciprian-Gheorghe- presedinte de sedinta, da citirii cererii depuse de 
catre Consiliul parochial al Parohiei Bucovat prin care solicita sprijin financiar 
pentru reconstructia acoperisului casei parohiale ars in urma incendiului din 
noaptea de 07.05.2019. 
  Dl. Breca Ciprian-Gheorghe- presedinte de sedinta, da citirii cererii depuse de 
catre Consiliul parochial al Parohiei Bucovat prin care solicita sprijin financiar 
pentru reconstructia acoperisului casei parohiale ars in urma incendiului din 
noaptea de 07.05.2019. 
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   Dl. Jivan Tiberiu Ionel- primar: este vorba mai mult despre o discutie de 
principiu pentru ca in momentul de fata nu avem in buget alocate sume pentru asa 
ceva. Putem aloca la urmatoarea rectificare bugetara. 
  Dl. Mutu Stelian- consilier local: sa mearga prin sat sa faca colecta cum se 
procedeaza si in alte cazuri. 
   Dl. Breca Ciprian-Gheorghe- presedinte de sedinta: sunt doua lucruri distincte: 
probabil vor aduna bani si de la persoane fizice, dar au adresat o cerere institutiei 
noastre si noi trebuie sa raspundem. 
   Dl. Jivan Tiberiu Ionel- primar: Le putem comunica ca vom lua in calcul cererea 
la urmatoarea rectificare bugetara in functie de resursele ce ne vor fi alocate.  
  Dl. Breca Ciprian-Gheorghe- presedinte de sedinta: sunteti de acord cu acest 
raspuns? 
    Se aproba in unanimitate (10 voturi pentru). 
    Dna. Mitrulescu Laura-Elena – secretar: mai sunt doua cereri cu privire la 
concesiuni- contracte de concesiune in cadrul carora nu s-au respectat obligatiile 
contractuale (nu a fost contruita locuinta in termenul prevazut) .  Inainte ca domnul 
presedinte de sedinta sa dea citire cererilor, vreau sa va spun ca suntem in plin 
proces de reevaluare  a patrimoniului comunei, intampinam dificultati, probabil va 
fi nevoie de diverse lucrari pentru intabulare, in functie de buget vom incerca sa 
lamurim cat mai mute aspect. In nicest proces intra si concesiunile . In multe cazuri 
nu au fost respectate clauzele contractual ( plati sau construire) si contractele 
trebuie sa inceteze conform clauzelor cuprinse in ele. Am solicitat o situatie 
colegilor si vom trimite instiintari.  
   Dl. Crisan Remus: va sustinem in acest demers. 
   Dna. Mitrulescu Laura-Elena – secretar: acelasi lucru va trebui sa facem si la 
Legea 15/2003. Acolo e nevoie de hotarare de consiliu pentru retragere. 
   Dl. Breca Ciprian-Gheorghe- presedinte de sedinta: dau citire primei cereri 
adresate de catre dl. Bachner Eduard-Adelin prin care solicita prelungiarea 
contractului de concesiune. 
    Dna. Mitrulescu Laura-Elena – secretar: dl. Bachner Eduard-Adelin a obtinut 
terenul concesionat in urma unei licitatii in anul 2014 si , conform contractului 
avea anumite obligatii – constructia locuintei pct. 6.7.- pe care nu le-a indeplinit, 
ceea ce atrage  incetarea contractului conform pct.9.1.lit. c. 
   Dl. Jivan Tiberiu Ionel- primar:  In 5 ani de zile nu a turnat nici macar fundatia. 
   Dl. Breca Ciprian-Gheorghe- presedinte de sedinta: sa ii comunicam faptul ca, in 
baza prevederilor din contract , acesta a incetat si nu suntem in masura sa prelugim 
acest contract semnat in urma unei licitatii. Sunteti de acord?  
   Se aproba in unanimitate (10 voturi pentru). 
   Dl. Breca Ciprian-Gheorghe- presedinte de sedinta: dau cererii adresate de catre 
dl. Irina Moisescu- Constantin prin care solicita prelungiarea contractului de 
concesiune. 
   Dna. Mitrulescu Laura-Elena – secretar: Situatia este similara: dl. Irina 
Moisescu- Constantin a obtinut terenul concesionat in urma unei licitatii in anul 
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2014 si , conform contractului avea anumite obligatii – constructia locuintei pct. 
6.7.- pe care nu le-a indeplinit, ceea ce atrage  incetarea contractului conform 
pct.9.1.lit. c 
Dl. Breca Ciprian-Gheorghe- presedinte de sedinta: sa ii comunicam faptul ca, in 
baza prevederilor din contract , acesta a incetat si nu suntem in masura sa prelugim 
acest contract semnat in urma unei licitatii.Sunteti de acord? 
  Se aproba in unanimitate (10 voturi pentru).  
    
   Se trece la punctul 8 din ordinea de zi: Diverse. 
   Dl. Breca Ciprian-Gheorghe- presedinte de sedinta: se inscrie cineva la 
“Diverse”?  

      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 
 
 
 

 


