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PROCES VERBAL 
 

Incheiat azi 31.01.2019 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 si dl. Medelean Adrian- Ioan – 
petent.        

       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. 6/25.01.2019 si a Convocatorului nr. 9007/25.01.2019.  

      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. 9007/25.01.2019.   
      Dna. secretar prezinta  procesul–verbal de la şedinţa ordinara din data de 

21.12.2018.  
      Mitrulescu Laura-Elena- secretar : Dacă nu sunt observaţii supun la vot 

procesul - verbal de la şedinţa ordinară din data de 21.12.2018. 
       Procesul verbal este  aprobat cu 11 voturi  pentru. 
        Se supune la vot urmatoarea ordine de zi: 

1.Informare privind modul de indeplinire a hotararilor adoptate de 
Consiliul local in semestrul II 2018; 

2.Informare privind modul de solutionare a cererilor adresate Consiliului 
local in semestrul II 2018; 

3.Raport privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu 
handicap grav desfasurata in semestrul II al anului 2018 ; 

4.Proiect de hotarare privind insusirea raportului de evaluare si vanzarea 
directa a terenului in suprafata de 690 mp, situat in comuna Bucovat, sat Bazosu 
Nou, nr.cad.400348, C.F. 400348 Domnului  Velican Nicolae  in calitate de 
proprietar al constructiei; 

5.Proiect de hotarare privind  aprobarea modificării tarifelor de 
salubrizare 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; 
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6.Cereri; 
7.Diverse. 

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

indeplinire a hotararilor adoptate de Consiliul local in semestrul II 2018.  
  Dl. Jivan Tiberiu-Ionel- primar, prezinta situatia hotararilor adoptate in 

semestrul II al anului 2018. 
 
 Se trece la punctul 2 din ordinea de zi:  .Informare privind modul de 

solutionare a cererilor adresate Consiliului local in semestrul II 2018 
      Dna. Mitrulescu Laura-Elena- secretar, prezinta  informarea cu privire la 

cereri.  
   
 Se trece la punctul 3  din ordinea de zi : Raport privind activitatea asistentilor 

personali ai persoanelor cu handicap grav desfasurata in semestrul II al anului 
2018.  

Dna. Mitrulescu Laura-Elena- secretar: pentru ca dna. Lavinia-Loredana Meda 
– referent asistenta sociala ,  este in concediu, va prezint eu situatia asistentilor 
personali din comuna noastra in semestrul II al anului 2018. 

 
Se trece la punctul 4  din ordinea de zi : Proiect de hotarare privind insusirea 

raportului de evaluare si vanzarea directa a terenului in suprafata de 690 mp, situat 
in comuna Bucovat, sat Bazosu Nou, nr.cad.400348, C.F. 400348 Domnului  
Velican Nicolae  in calitate de proprietar al constructiei. 

Dl. Turcanu Cristian-Dorin- presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare 
si referatul. 

Dl. Mutu Stelian – consilier local: mi se pare mic pretul la care se vinde. 
   Dna. Mitrulescu Laura-Elena- secretar: evaluarea este intocmita in decembrie 
2018 si trebuie respectate prevederile din contractual de concesiune. 
   Dl. Pop Gheorghe-viceprimar: sa nu uitam ca cei care cumpara terenurile 
concesionate au mai platit si redeventa niste ani. 
    Dl. Turcanu Cristian-Dorin- presedinte de sedinta: Aceasta a fost procedura 
pentru toti cei care au concesionat conform caietului de sarcini si contractului. 
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 
modificării tarifelor de salubrizare 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 
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    Dl. Turcanu Cristian-Dorin- presedinte de sedinta, prezinta proiectul de hotarare 
si referatul. 

Dl. Jivan Tiberiu-Ionel- primar: este vorba despre o marire mica ( 20 de bani) 
pentru a acoperi taxa de deponeu, speram sa se mentina tarifele . 
    Dl. Turcanu Cristian-Dorin- 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: Cereri 

Dna. Mitrulescu Laura-Elena- secretar: avem o singura cerere. 
Dl. Turcanu Cristian-Dorin- presedinte de sedinta, da citire cererii adresate de 

catre dl. Medelean Adrian Ioan prin care se solicita inchirierea a 2000 mp in locul 
numit “gropi”.  

Dna. Mitrulescu Laura-Elena- secretar: Inchirierea / concesionarea se poate face 
doar in urma unei licitatii publice, iar suprafata terenului in discutie este de 
aproximativ 9000 mp. Cand vom primi extrasul CF , vom putea stabili exact situatia 
juridica si suprafata. 

Dl. Medelean Adrian Ioan : eu am casa spre finalizare in Bazosu Nou si as vrea 
sa ma mut cu toata familia. Mi-ar fi foarte usor sa imi mut si afacerea in apropiere. 
Detin utilaje si as vrea sa fac un deposit pentru nisip, srot si pamant pentru amenajat 
gradini. 

Dl. Medelean Adrian Ioan raspunde la intrebarile domnilor consilieri cu privire 
la traseul camioanelor deaorece acestia sunt ingrijorati cu privire la starea 
drumurilor.  

Dl. Pop Gheorghe-viceprimar: eu zic ca ar fi bine sa scoatem la licitatie si sa 
inchiriem terenul respectiv: nu s-ar mai depozita gunoie, am avea si un venit la 
primarie si nu am mai cheltui bani pentru igienizarea spatiului. Trebuie avut insa in 
vedere ca putem inchiria doar intreaga suprafata intabulata in CF, nu doar o parte.  

Dl. Turcanu Cristian-Dorin- presedinte de sedinta: supune la vot  un acord de 
principiu pentru pregatirea documentatiei necesare daca situatia juridica  ( in urma 
studierii extrasului C.F.) permite. 
    Se aproba in unanimitate (11 voturi pentru).      

Dl. Turcanu Cristian-Dorin- presedinte de sedinta: Daca nu se inscrie nimeni si 
nu  mai sunt alte probleme de dezbatut, declar sedinta inchisa. 

 
   PRESEDINTELE   SEDINTEI                                 SECRETAR        
      Turcanu Cristian-Dorin                                        Mitrulescu Laura Elena 
 
 
 

 


