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                                                    Fax:0256/296283 
 
 
NR. _9197/21.12.2020 
 
 

PROCES VERBAL 
 

Incheiat azi 18.12.2020 in sedinta extraordinara a Consiliului Local Bucovat, 
 

Şedinţa începe la ora 13.00 
 
      La sedinta participa : dl. Pop Gheorghe – primar si dna. Gligor Meda-  secretar general al comunei.  
       Dna. Secretar : inainte de a se trece la dezbateri mai fac cateva precizari: Conform O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul Administrativ sedinta oextraordinara a fost convocata cu cel putin 3 zile inainte de  
catre primarul comunei dl. Pop Gheorghe,  conform  Dispozitiei Primarului nr. 124/15.12.2020 si afisata 
pe site-ul primariei. 
 Avand in vedere Incheierea civila nr. 12597/24.11.2020 precum, privind celor doi consilieri supleanti. 
      Cu o prezenţă de 11  consilieri şedinţa este  statutară si se declara deschisa. 
      Au fost respectate prevederile legale în legătură cu  publicitatea si au fost respectate prevederile 
ordonantei militare privind distantarea sociala . Şedinţa a fost afisata la sediul primariei – Dispozitia 
Primarului nr. 124/15.12.2020 si a fost transmisa consilierilor locali impreuna cu materialele de 
informare, a fost afisata la primarie si incarcata pe site.  
Au fost distribuite informatii privind incompatibilitatile si conflictul de interese, pentru consilierii 
supleanti care a semnat de primire.  
        Se supune la vot urmatoarea ordine de zi: 
 
                                                   PROIECT ORDINE DE ZI  
 
      1.Aprobarea ordinii de zi a sedintei  ordinare a Consiliului Local al comunei Bucovat din data de 18 
decembrie 2020  

 1.1. Depunerea juramantului de catre consilierii supleanti si validati la functia de 
consilier local prin Incheierea Judecatoreasca nr. 12597/24.11.2020,  

Initiator: primarul comunei Bucovat 
Comisia economico- financiara,  juridica, de disciplina, de munca si protectie sociala; 
 Comisia pentru  amenajarea teritoriului si urbanism; 
 Comisia pentru  agricultura, protectia mediului si turism; 
 Comisia pentru activitati socio-culturale, culte, invatamant, sanatate, familie, protectie copii, tineret si 
sport . 

 
            1.2. Proiect de hotarare privind alegerea viceprimarului comunei Bucovat, judetul Timis. 
                                Initiator: primarul comunei Bucovat 

Comisia economico- financiara,  juridica, de disciplina, de munca si protectie sociala; 
 Comisia pentru  amenajarea teritoriului si urbanism; 
 Comisia pentru  agricultura, protectia mediului si turism; 
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 Comisia pentru activitati socio-culturale, culte, invatamant, sanatate, familie, protectie copii, tineret si 
sport . 
 

1.3. Proiect de hotarare  privind aprobarea impozitelor și taxelor locale , precum și 
a taxelor speciale, pentru anul 2021 

                                Initiator: primarul comunei Bucovat 
Comisia economico- financiara,  juridica, de disciplina, de munca si protectie sociala; 
 Comisia pentru  amenajarea teritoriului si urbanism; 
 Comisia pentru  agricultura, protectia mediului si turism; 
 Comisia pentru activitati socio-culturale, culte, invatamant, sanatate, familie, protectie copii, tineret si 
sport . 
 

           1. 4. Proiect de Hotarare privind  acordarea in anul 2020, in temeiul Ordonantei de 
Urgenta nr. 181/22.10.2020, a unor facilitati la plata impozitului annual pe cladiri in 

Comuna Bucovat 
                                Initiator: primarul comunei Bucovat 
 

Comisia economico- financiara,  juridica, de disciplina, de munca si protectie sociala; 
 Comisia pentru  amenajarea teritoriului si urbanism; 
 Comisia pentru  agricultura, protectia mediului si turism; 
 Comisia pentru activitati socio-culturale, culte, invatamant, sanatate, familie, protectie copii, tineret si 
sport . 
            2. Cereri; 
            3 . Diverse. 
 
Ordinea de zi se aproba in unanimitate ( 11 voturi pentru). 
Se trece la punctul 1.1 de pe ordinra de zi, la dezbateri, dl presedinte de sedinta Agoci Claudiu 
Tiberiu citeste Inchierea Judecatoreasca nr. 12597/24.11.2020 si invita pe dl Danciu Vasile si 
Mot  Ovidiu-Cristian pentru depunerea juramantului. 
Cei doi consilieri, primul dl Dancu Vasile apoi dl Mot Ovidiu-Cristian, depun juramntul cu mana 
pe biblie si constitutia Romaniei. Dupa care sunt semnate formularele de juramant si  cate un 
exemplar este inmanat consilierilo. 

Se trece la punctul 1.2 din ordinea de zi: Proiect de hotarare privind alegerea viceprimarului comunei 
Bucovat, judetul Timis. 
Dl primar Pop Gheorghe “ Propunerea mea pentru functia de viceprimar este dl Luda Ionut-Cristian” 
-Dl Crisan Mariu- “ Eu il propun pe dl Ilaci Florin-Danie” 
- dl Crisan Remus-“ Eu il propun pe dl Turcanu Cristian-Dorin” 
Dna secretar – “ Mai avem si alte propuneri pentru functia de viceprimar ?” Nu mai sunt alte propuneri. 
Dna secretar pregateste buletinele de vot, in ordine alfabetica fiecare consilier primeste un buletin de vot 
si voteaza in biroul alaturat, dupa care pune buletinul de vot in urna. 
Dupa incheierea procesului de votare, dna secretar impreuna cu presetintele de sedinta, verifica fiecare 
vot, citeste persoana votata si se arata buletinul de vot tuturor consilierilor. In urma numaratoriii voturilor, 
Dl Luda Ionut-Cristian obtine 7 voturi si dl Turcanu Cristian obtine 4 voturi. Dl Luda Ionut-Cristian 
este viceprimar al comunei Bucovat . 
 Hotararea se aproba  cu 7 voturi pentru dl Luda Ionut si 4 voturi pentru dl Turcanu Cristian).     

 Se trece la punctul 1.3 din ordinea de zi  -  . Proiect de hotarare  privind aprobarea 
impozitelor și taxelor locale , precum și a taxelor speciale, pentru anul 2021 

 raport de specialitate, referat de aprobare. 
-Dl. Agoci Tiberiu- presedinte de sedinta, da citire raportului de specialitate nr. 9191/14.12.2020 
supun la vot proiectul de hotarare,  privind stabilirea taxelor si impozitelor pentru anul 2021 la 
nivelul comunei Bucovat.  
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- dl primar- “ Pentru anul 2021 am indexat taxele si impozitele obligatorii prevazute in Codul 
Fiscal cu indicele transmis de Ministerul Finantelor, respectiv 3,8%. Mai mult, am scos taxa de 
casatorie, taxa pentru copii xerox, taxa de urgenta pentru eliberarea Certificatului de Urbanism. 
- Dl Agoci Tiberiu “ Aveti intrebari referitor la proiectul de hotarare privins stabilirea taxelor si 
impozitelor pentru anul 2021 ?” 

  Proiectul de hotararea este aprobat in unanimitate (11 voturi pentru).   
 
Se trece la punctul 1.4 din ordinea de zi: -Proiect de Hotarare privind  acordarea in anul 2020, 
in temeiul Ordonantei de Urgenta nr. 181/22.10.2020, a unor facilitati la plata impozitului  

anual pe cladiri in Comuna Bucovat, ,  raport de specialitate  nr. 9193/14.12.2020 si raport de 
aprobare nr. 9192/14.12.2020. 
-Dl. Agoci- presedinte de sedinta, da citire raportului de aprobare nr. 9192/14.12.2020, supun la 
vot proiectul de hotarare. 
-Dl Primar- “ In baza .u.g. nr. 181/14.12.2020, putem acorda unele facilitati fiscale persoanelor 
juridice si persoanelor fizice, care desfasoara activitati comerciale pe raza comunei noastre si au 
fost afectate de pandemia de Covid- 19. Asa cum ati vazut si in proiectul de hotarare, termenul 
este destul de strans, dar anunti  locuitorii comunei noastre, atat pe site cat si pe comunitate, sper 
sa ajunga informatia la toata lume. 

  Proiectul de hotararea este aprobat in unanimitate (11 voturi pentru).   
Se trece la punctul 2 din ordinea de zi:Cereri 

- Dl Agoci-  Nu avem inregistrate cereri pentru aceasta sedinta extraordinara. 
Sedinta se declara inchisa . 

  
 
 

 
   PRESEDINTELE   SEDINTEI                                        SECRETAR  GENERAL U.A.T.    
       Agoci Claudiu Tiberiu              Gligor Meda 
 

 
 
 

 


