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                                                    Fax:0256/296283 
 
 
NR. ________/_____________ 
 
 

PROCES VERBAL 
 

Incheiat azi 02.12.2020 in sedinta ordinara a Consiliului Local Bucovat, 
 

Şedinţa începe la ora 15.00 
 
      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 ordinara a fost convocata cu cel putin 5 zile inainte de  catre 
primarul comunei dl. Pop Gheorghe,  conform  Dispozitiei Primarului nr. 116/25.11.2020 si afisata pe 
site-ul primariei. 
 Avand in vedere Incheierea civila nr. 10740/15.10.2020 precum si Ordinul Prefectului nr. 
792/09.11.2020, privind validarea a 9 consilieri locali din cei 11 alesi ( 2 consilieri au fost validati dar nu 
am primit incheierea de la judecatorie). 
      Cu o prezenţă de 9  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. 115/25.11.2020 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 fiecare consilier 
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 02 
decembrie 2020  
     1.1. Proiect hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare  
 al Consiliului local Bucovat, conform O.U.G. nr.57/2019- 
                                Initiator: primarul comunei Bucovat 
      1.2. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului local al 
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; 
 Comisia pentru activitati socio-culturale, culte, invatamant, sanatate, familie, protectie copii, tineret si 
sport . 
  
    1.3. Proiect de hotarare privind stabilirea componentei comisiilor de specialitate ale 
Consiliului local al comunei Bucovat, judetul Timis.    Initiator: primarul comunei Bucovat  
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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 aprobarea proiectului reţelei şcolare de pe raza comunei 
Bucovat pentru anul școlar 2021-2022,    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 . 
 
1.5. Proiect de hotarare privind aprobarea PLAN URBANISTIC ZONAL – „ZONA DE 
LOCUINTE SI FUNCTII COMPLEMENTARE „ depus de dl Ionescu Razvan Cristian  
                                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 . 
 
1.6. Proiect de hotarare privind aprobarea Rectificarii Bugetului Local de venituri si 
cheltuieli al comunei Bucovat pe Trim. III si IV 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 . 
 
1.7. Proiect de hotarare privind executia bugetului de venituri si cheltuieli, indicatorii 
aferenti executiei bugetului local la 30 Septembrie 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 . 
 
1.8. Proiect de hotarare privind  aprobarea decontarii cheltuielilor de transport  rutier a 
elevilor  din localitatea de domiciliu in localitatea unde se afla unitatea de invatamant si 
retur. 
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 . 
 
1.9. Proiect de hotarare  privind alocare burse scolare pentru Sem. II- an scolar 2019-2020 
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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 . 
 
1.10. Proiect de hotarare privind  avizarea proiectului de hotarare de  aprobare a 
pachetelor de Craciun in cadrul programului “Vine, Vine Mos Craciun” pentru personalul 
didactic si nedidactic si elevilor scolari si prescolari de la Scoala Gimnaziala 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 . 
 
1. 11.  Proiect de hotarare  pentru aplicarea si inregistrarea Primariei omunei Bucovat in 
Sistemul National Electronic „ GHISEU.RO”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 ( 9 voturi pentru). 
Dl. Primar pop gheorghe propune suplimentarea ordinii de zi  cu doua proiecte: 
1.12 Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Bucovaţ  
in Consiliul de Administratie a Scolii Gimnaziale Bucovaţ; 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 . 
 
1.13 Proiect de hotarare privind aprobarea pentru filmarea si difuzarea integrala în timp 
real prin ,,Servicii de  inregistrare audio-video a sedintelor Consiliului Local 
Bucovăț.Initiator Luda Ionut Cristian 
A fost aprobata suplimentarea ordinii de zi cu 9 voturi pentru. 

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 . 
 
Se trece la punctul 1.1 de pe ordinra de zi, la dezbateri, dl primar Pop Gheorghe prezinta primul 
proiect al odinii de zi, respective Regulamentul de Organizare si Functionare a Consiliului Local 
Bucovat. Regulamentul a fost transmis fiecarui consilier. 
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Dl prima intreaba daca a fost studiat si daca se aduc amendamente la regulament.  Dna secretar “ 
Regulamentul a fost conceput conform O.U.G. 57/2019, iar in urma discutiilor s-au pastrat 
aceleasi comisii”. 
Se supune la vot proiectul de hotarare privind aprobarea Regulamentului de Organizare si 
Functionare a Consiliului Local Bucovat, proiectul este votat in unanimitate  cu 9 voturi pentru. 

 
Se trece la punctul 1.2 din ordinea de zi: Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de 
sedinta al Consiliului local al comunei Bucovat, judetul Timis.  
-Dna secretar:” Conform regulamentului pe care l-ati aprobat, presedintele de sedinta se alege in ordine 
alfabetica pentru o perioada de 3 luni, respectiv decembrie-februarie, in concluzie dl Agoci Claudiu 
Tiberiu este presedinte de sedinta, daca nu sunt intrebari sau discutii, supun la vot proiectul de hotarare, 
cine este pentru ? 
 Hotararea se aproba in unanimitate (9 voturi pentru).     
 Se trece la punctul 1.3 din ordinea de zi  -  Proiect de hotarare privind stabilirea 
componentei comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Bucovat, judetul 
Timis, raport de specialitate, referat de aprobare. 
-Dl. Agoci Tiberiu- presedinte de sedinta, da citire raportului de specialitate nr. 9168/25.11.2020, 
supun la vot proiectul de hotarare, va rog sa tineyti cont si de colegii consilieri validat dar care 
nu au primit incheierea judecatoreasca.. 
Pentru prima comisie, Comisia economico-financiara, juridica, de disciplina, de munca si 
protectie sociala, propuneri pentru presedinte comisie. 
Dl Luda Ionut-“ propun pe dna  Matei Silagy Lavinia deoarece are si studii in domeniu ,”  
-Mai avem si alte propuneri pentru functia de presedinte a comisiei ?, nu mai sunt alte propuneri, 
cine este de acord ca dna Matei sa fie presedinte comisie ? Consilierii au votat cu 9 voturi pentru. 
Dl Agoci “ pentru functia de secretar al acestei comisii?  

- Dl Crisan Remus- “ Eu propun pe dl Turcanu pentru functia de secretar” 
- Dl Agoci” mai sunt si alte propuneri? Daca nu , supunem la vot , consilierii au votat cu 9 

voturi pentru. Pentru functia de mebru al comisiei,? 
- -Dl Turcanu – propun pe dl Bucurescu si dl Bilc?  
- Dl Agoci- mai sunt alte propuneri ? in acest caz cine este de acord ? Propunerea s-a votat 

cu 9 voturi pentru. 
- Dl Agoci, urmatoarea comisie este: Comisia pentru amenajarea teritoriului si urbanism, 

propuneri pentru presedinte? 
- Dna Matei- eu propun pe dl Luda pentru presedinte. 
- Dl Turcanu- eu propun pe dl Crisan Remus 
- Dl Crisan Mariu- Eu propun pe dl Ilaci 
- In acest caz supun la vot,  cine voteaza pentru dl Luda- 2 voturi pentru, 7 abtineri, cine 

voteaza pentru dl Icrisan- 2 voturi pentru – 7 abtineri, cine voteaza pentru dl Ilaci ? – 2 
voturi pentru – 7 abtineri. 

- Dl Turcanu- eu propun ca dl Luda sa fie presedinte si dl Ilaci secretar ? 
- Dl Agoci- supunem la vot propunerea dlui Turcanu? propunerea a fost votata cu 9 voturi 

pentru. 
- Dl Agoci,  in concluzie, dl Luda este presedinte si dl Ilaci secretar? Raspuns unanim- Da. 
- Dl Agoci- pentru functia de mebrii ai acestei comisii ? 
-  Dl Turcanu, pai sa fie dl Bucurescu si dl Crisan Marius 
- Dl Agoci- sunteti de acord cu propunerea ? 
- Propunerea a fost votata in unanimitate – 9 voturi pentru. 
- Dl Agoci- urmatoarea comisie este pentru agricultura, protectia mediului si turism, 

propuneri pentru presedinte ? 
- Dl Ilaci- eu il propun pe dl Crisan Marius 
- Dl Agoci- mai sunt si alte propuneri ?, propunerea a fost votata in unanimitate cu 9 voturi 

pentru. Pentru functia de secretar ce propuneri aveti ? 
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- Dl Crisan Remus- eu il propun pe dl Agoci 
- Dl Agoci, mai aveti si alte propuneri ?  supunem la vot propunerea, care a fost aprobata 

in unanimitate 9 voturi pentru. Propuneri pentru membrii comisiei ? 
- Dl Turcanu-  propun pe dl Dl Bucurescu  si pe dl Luda 
- Dl Agoci-  mai aveti si alte propuneri? In acest caz supunem la vot propunerea dlui 

Turcanu, propunere aprobata cu 9 voturi pentru. 
- Dl Agoci- urmatoarea comisie este pentru activitati socio-culturale, culte, invatamant, 

sanatate, familie, protectia copiilor, tineret si sport, propuneri pentru presedinte ? 
- Dl Ilaci- si in mandatul anterior presedinte a fost dl Dancu, care s-a descurcat foarte bine, 

mai mult este profesor, chiar daca nu este prezent pentru ca nu a sosit incheierea de la 
judecatorie, a fost validat pentru functia de consilie, si-l propun pe dl Dancu. 

- Dl Agoci- mai aveti si alte propuneri, supunem la vot, propunerea a fost aprobata cu 9 
voturi. 

- Pentru functia de secretar, ce propuneri aveti? 
- Dl Turcanu- eu il propun pe dl MotOvidiu, care este in aceiasi situatie ca dl Dancu. 
- Dl Agoci- mai aveti alte propuneri ? propunerea a fost aprobata cu 9 voturi pentru. 
- Dna secretar- cine ii reprezinta pana la sosirea incheierii pe  dl Dancu si dl Mot ? 
- Dl Turcanu- semneaza presedintii de partid avizele pentru comisii, sunteti de acord ? 
- Consilierii au fost de acord. 
- -Dl Agoci, propuneri pentru membrii acestei comisii? 
- Dl Luda, eu propun tot pe dl Bucurescu si pe dna Matei. 
- Dl Agoci, ami avem si alte propuneri ? propunerea a fost votata cu 9 voturi pentru. 
- Dna secretar- o sa fac o recaputulare a comisiilor: 

 1. Comisia economico-financiara, juridica, de disciplina, de munca si protectie 
sociala, compusă din 4  membri și organizată a astfel: 
 PRESEDINTELE COMISIEI: Doamna MATEI SILAGY LAVINIA-LOREDANA 
SECRETARUL    COMISIEI: Domnul TURCANU CRISTIAN DORIN 
MEMBRU COMISIEI: Domnul BUCURESCU DAN ALEXANDRU 
 MEMBRU COMISIE: Domnul BÎLC CALIN DAN 
 2.  Comisia pentru amenajarea teritoriului si urbanism, compusă din 4 membri și 
organizată astfel:  
PRESEDINTELE COMISIEI: Domnul LUDA IONUT CRISTIAN 
SECRETARUL    COMISIEI: Domnul ILACI FLORIN DANIEL 
MEMBRIU COMISIEI: Domnul BUCURESCU DAN ALEXANDRU 
MEMBRIU COMISIEI: Domnul CRISAN REMUS ADRIAN 
 

     3.  Comisia pentru agricultura, protectia mediului si turism, compusă din 4 membri și    
organizată astfel: 
PRESEDINTELE COMISIEI: Domnul CRISAN ION MARIUS  
SECRETARUL    COMISIEI: Domnul AGOCI CLAUDIU TIBERIU 
MEMBRU COMISIEI: Domnul BUCURESCU DAN ALEXANDRU 
MEMBRU COMISIEI: Domnul LUDA IONUT CRISTIAN 
4. Comisia pentru  activitati socio-culturale, culte, invatamant, sanatate , familie, 
protective copii, tineret si sport, compusă din 4 membri și organizată astfel: 
PRESEDINTELE COMISIEI: Domnul DANCU  VASILE 
SECRETARUL    COMISIEI: Domnul MOT OVIDIU CRISTIAN 
MEMBRU COMISIEI: Domnul BUCURESCU DAN ALEXANDRU 
MEMBRU COMISIEI: Doamna MATEI SILAGY LAVINIA LOREDANA 

  Proiectul de hotararea este aprobat in unanimitate (9 voturi pentru).   
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Se trece la punctul 1.4 din ordinea de zi: - .  Proiect de hotarare privind aprobarea 
proiectului reţelei şcolare de pe raza comunei Bucovat pentru anul școlar 2021-2021,,  
referat de specialitate si raport de aprobare. 
-Dl. Agoci- presedinte de sedinta, da citire raportului de aprobare nr. 9176/25.11.2020, supun la 
vot proiectul de hotarare. 

  Proiectul de hotararea este aprobat in unanimitate (9 voturi pentru).   
Se trece la punctul 1.5 : Proiect de hotarare privind aprobarea PLAN URBANISTIC 
ZONAL – „ZONA DE LOCUINTE SI FUNCTII COMPLEMENTARE „ depus de dl 
Ionescu Razvan Cristian. 
-Dl. Agoci- presedinte de sedinta, da citire raportului de specialitate nr. 2819/06.10.2020, supun 
la vot proiectul de hotarare. 
-Dl Crisan Marius- unde este acest PUZ? 
-Dl Ilaci- in spate la Maria Parc, este foarte bine ca se fac PUZ-uri si putem sa ne dezvoltam 
imobiliar. 
Dl Agoci , daca nu mai avem nimic de lamurit cu aceast proiect,  supun la vot proiectul de 
hotarare. 

  Proiectul de hotararea este aprobat in unanimitate (9 voturi pentru).   
Se trece la punctul 1.6 : Proiect de hotarare privind aprobarea Rectificarii Bugetului Local 
de venituri si cheltuieli al comunei Bucovat pe Trim. III si IV 2020, Initiator: primarul 
comunei Bucovat 

- Dl primar- a fost o rectificare de buget la sfarsitul lunii septembrie, dl primar Jivan a 
semnat Dispozitia nr. 89/22.09.2020, deoarece au intrat banii de la vanzarile de teren din 
august, ne asumam aceasta rectificare. 

- Dl Agoci , daca nu mai avem nimic de lamurit cu aceast proiect,  supun la vot proiectul 
de hotarare. 

  Proiectul de hotararea este aprobat in unanimitate (9 voturi pentru).   
Se trece la punctul 1.7 : Proiect de hotarare privind executia bugetului de venituri si 
cheltuieli, indicatorii aferenti executiei bugetului local la 30 Septembrie 2020.Initiator: 
primarul comunei Bucovat. 
-Dl. Agoci- presedinte de sedinta, da citire raportului de specialitate nr. 9181//25.11.2020, supun 
la vot proiectul de hotarare. 
-Dl primar-In urma adresei de la ANAF- si a referatului inctocmit de dna referent Rosu Dorina , 
avem proiectul de hotarare. 
- Dl Agoci , daca nu mai avem nimic de lamurit cu aceast proiect,  supun la vot proiectul de 
hotarare. 
  Proiectul de hotararea este aprobat in unanimitate (9 voturi pentru).   
Se trece la punctul 1.8 : Proiect de hotarare privind  aprobarea decontarii cheltuielilor de 
transport  rutier a elevilor  din localitatea de domiciliu in localitatea unde se afla unitatea 
de invatamant si retur. 
-Dl Agoci da citire referatului nr. 3329/25.11.2020, intocmit de dna Rosu Dorina.  
-Dna secretar- asa cum stiti, prin HG. 435/2020, si Art. 69 din OUG 70/2020, copii8 care fac 
naveta la scoala, beneficiaza de gratuitate pe mijloacele de transport. In comuna noastra sunt 
copii mare merg la scoala in Timisoara, de aceea proiectul de hotarare are atasat un regulament 
privind aceste decontari. 
- Dl Agoci , daca nu mai avem nimic de lamurit cu aceast proiect,  supun la vot proiectul de 
hotarare. 
  Proiectul de hotararea este aprobat in unanimitate (9 voturi pentru).   
Se trece la punctul 1.9 : Proiect de hotarare HOTARARE  privind alocare burse scolare 
pentru Sem. II- an scolar 2019-2020 

- Dl Agoci da citire adresei  inregistrata cu nr. 3164/10.11.2020 transmisa de Scoala Gimnaziala 
Bucovat 
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- Dl primar- Bursele au fost cuprinse in buget, avand in vedere pandemia si faptul ca au fost 
transmise orele on-line, s-a intarziat cu acest subiect. 

- Dl Agoci , daca nu mai avem nimic de lamurit cu aceast proiect,  supun la vot proiectul 
de hotarare. 

    Proiectul de hotararea este aprobat in unanimitate (9 voturi pentru).   
Se trece la punctul 1.10 : Proiect de hotarare Privind  avizarea proiectului de hotarare de  
aprobare a pachetelor de Craciun in cadrul programului “Vine, Vine Mos Craciun” pentru 
personalul didactic si nedidactic si elevilor scolari si prescolari de la Scoala Gimnaziala 

- Dl Agoci da citire adresei  inregistrata cu nr. 9154/25.11.2020 transmisa de Scoala Gimnaziala 
Bucovat, care cuprinde listele pe clase a  beneficiarilor 

- Dl primar- In fiecare an s-au facut pachete pentru copii de Craciun, chiard aca este 
pandemie, copii s-ar bucura sa primeasca cadouri. Avand in vedere pandemia, am vorbit 
cu dna director sa cheme copii in grupuri mici pentru a le distribui. 

- Dl Agoci , daca nu mai avem nimic de lamurit cu aceast proiect,  supun la vot proiectul 
de hotarare. 

    Proiectul de hotararea este aprobat in unanimitate (9 voturi pentru 
 
Se trece la punctul 1.11 : Proiect de hotarare pentru aplicarea si inregistrarea Primariei 
omunei Bucovat in Sistemul National Electronic „ GHISEU.RO” 

- Dl Agoci da citire adresei  inregistrata cu nr. 9183/25.11.2020 intocmit de referent taxe si 
impozite Pop Loredana, 

- Dl primar- Avand in vedere perioada  de pandemie, multi cetateni ne-au solicitat 
inscrierea in acest sistem, astfel le usuram locuitorilor comunei nostre posibilitatea de a 
achita taxele si impozitele, sau alte taxe fara a se deplasa pana la primarie. 

- Dna Matei- Este foarte util pentru comuna noastra, avem multi tineri care se descurca 
mult mai usor cu platile on-line.  

- Dl Agoci , daca nu mai avem nimic de lamurit cu aceast proiect,  supun la vot proiectul 
de hotarare. 

    Proiectul de hotararea este aprobat in unanimitate (9 voturi pentru) 
 
Se trece la punctul 1.12- suplimentat pe ordinea de zi : Proiect de hotarare Proiect de 
hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Bucovaţ  in Consiliul de 
Administratie a Scolii Gimnaziale Bucovaţ 

- Dl Agoci da citire adresei  inregistrata cu nr. 9154/12.11.2020 intocmit de dna director al scolii 
gimnaziale  Velinca Bogici. 

- Dl Ilaci-  Desi nu este prezent dl Dancu, avand in vedere ca este validat pentru functia de 
consilier si tot dl Dancu Vasile a fost reprezentant al consiliului local si in mandatul 
trecut, propunerea noastra este ca dl Dancu sa  fie in continuare reprezentantul consiliului 
local in Consiliul de Administratie a Scolii Gimnaziale Bucovat. 

- Dl Agoci , mai avem si alte propuneri?, in acest caz   supun la vot proiectul de hotarare. 
    Proiectul de hotararea este aprobat in unanimitate (9 voturi pentru) 
 
Se trece la punctul 1.13- Proiect de hotarare privind aprobarea pentru filmarea si difuzarea 
integrala în timp real prin ,,Servicii de  inregistrare audio-video a sedintelor Consiliului 
Local Bucovăț 

- Dl Agoci da citire expunerii de motive inregistrat cu nr. 9187/02.12.2020 intocmit de dl Luda 
Ionut Cristian 

- Dl primar-  Suntem de acord cu filmarea si difuzarea sedintelor de consiliu in timp real, 
dar trebuie repectate prevederile G.D.P.R. prevazute in Legea 363/2018. In sala de 
consiliu avem acces la internet, iar investitia nu este mare pentru realizarea acestui 
proiect. 
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- Dl Agoci , mai avem alte dicutii referitoare la acest proiect?in acest caz   supun la vot 
proiectul de hotarare. 

    Proiectul de hotararea este aprobat in unanimitate (9 voturi pentru) 
Se trece la punctul 2 din ordinea de zi:Cereri 

- Dl Agoci- Stiti ca avem problem cu cainii vagabonzi la nivel de comuna, si, din pacate creste  
numarul lor. Ce este mai rau ca vin persoane straine si arunca din masina caini sau pisici. Dl 
primar a discutat cu mai multe societati de ecarisaj, din toate cea mai buna oferta este de la SC 
Danyflor SRL, asa cum vedeti sip e oferta, variant nr. 2 cu un abonament de 2083 lei/luna aduna 
si adapostesc un numar de 34 caini. 

-  Dl primar- Avem problem cu cainii lasati liberi, atat de cetatenii nostril cat si de straini care vin 
si arunca animalele la marginea satului, atat in Bazosul Nou cat si si in Bucovat. O sa luam 
masuri si impotriva celor care lasa liberi cainii si nu au grija de ei, dar o sa gasim o modalitate de 
a stopa si abandonul facut de persoane straine.Am luat legatura si cu postul de politie sa facem 
front comun pentru stoparea abandonului canin. 

- Dl Agoci- Mai avem o cerere de la  SC ASDAN MARKET SRL,  inregistrata cu nr. 
3021/28.10.2020 prin care ne solicita scutirea de la plata autorizatiei de functionare pentru 
restaurant/terasa FLOARE DE TEI” , deoarece la nivelul anului 2020 nu au desfasurat activitate 
comerciala, avand in vedere starea de pandemie . 

- Dl Ilacu- din cate cunosc, sunt instituite masuri la nivel national, daca poate beneficia de scutire 
in mod legal, sunt de accord 

- Dna secretar- In temeiul Art. VI,  O.U.G. 69/2020, societatea mentionata nu functioneaza pe 
domeniul public, si, ar fi fost necesara  o solicitare pana la data de 14. 08.2020. Mai mult, sunt 
necesare acte doveditoare ca nu a desfasurat activitate in perioada respectiva, adica, sa faca  
dovada prin balante ca nu a avut activitate ..  

- Dna Matei-, daca face dovada, chiar si alte societati la nivelul comunei, propun sa facem o 
hotarare pentru acordarea scutirii. 

- Dna secretar, dupa sedinta,  transmit adresa de solicitare a documentelor contabil-financiare. 
Se trece la punctul  3 din ordinea de zi: Diverse. 

- Dl Agoci- presedinte de sedinta: Se inscrie cineva la “Diverse”? 
- Dna Matei- Mai avem problem cu noriul de pe strada, trec tractoarele care ies din camp, cu rotile 

pline de noroi si lasa tot noroiul pe asfalt, daca din greseala ajungi in spatele lor, parbrizul 
masinii este plin de noroi. Chiar daca suntem la Bucovat, firesc este ca fiecare cetatean sa 
respecte macar regulile de bun simt. 

- Dl primar- Asa este, va trebui sa gasim o solutie ca fiecare tractor care iese din camp sa-si spele 
rotile. 

- Dna Mate- daca se poate in alte localitati, se poate si la noi. 
- Dl primar- Asa cum am spus, o sa discutam si cu proprietatii de utilaje sa gasim o solutie. 
- Dl Agoci- presedinte de sedinta- daca nu se mai inscrie nimeni la diverse, declar sedinta inchisa.   
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