
R O M Â N I A  
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA BUCOV 
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 33/28.05.2019
Privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 

Având în vedere:

Raportul de specialitate nr 9843 din 23.05.2019 întocmit de către şef birou financiar contabil dl 
Tănase Ionuţ;
Expunerea de motive a dlui primar Savu Ion ;
Prevederile Legii 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările 
ulterioare;
Prevederile Legii nr 50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019;
Legea 227/2015 privind Codul fiscal actualizat;
Prevederile art 63 alineatul (1) litera ”c” , alineatul (4) litera ”b” din legea nr .215 /2001 a 
administraţiei publice locale , republicată cu modificările şi completările ulterioare;
Văzând raportul comisiilor de specialitate din cadrul consiliului Local cu aviz favorabil; 
in temeiul dispoziţiilor art 36 alin(2) litera „b” raportat la alin (4) litera ”a” , art 45 , alin (2) lit 
"a" . art 48 alin (2) şi art 115 alin (1) lit b) din legea adminsitraţiei publice locale nr 215/2001 , 
republicată, cu modificările şi competările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL BUCOV , JUDEŢUL PRAHOVA , HOTĂRĂŞTE:
Art.l. Se aprobă rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Bucov conform 
raportului nr.9843 /23.05.2019 .

Art.2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de primarul comunei Bucov dl 
Savu Ion şi de şeful biroului financiar contabil dl Tănase Ionuţ.

Art.3.Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituţiei Prefectului Judeţului Prahova, Primarului 
comunei Bucov, Biroului financiar contabil şi va fi adusă la cunoştinţă publică în condiţiile legii.

C o ntrascmncază, 

Secretar,

Nae Florentina

Preşedinte de şedinţă, 

Nicolescu Nicolaj



ROMANIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL LOCAL BUCOV 
PRIMAR

Nr. 9843/23.05.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si
cheltuieli al comunei Bucov pe anul 2019

în conformitate cu :
-  Legea nr.273 /2006 cu modificările şi completările ulterioare-privind finanţele 

publice locale
Având în vedere adresa nr.462/10.05.2019 emisă de către Şcoala Gimnaziala 

Constantin Stere Bucov,, prin care solicită redistribuirea sumelor pe trim II, propun spre 
aprobare proiectului de hotărâre , după cum urmeaza :

Cheltuieli cu bunuri si servicii cap.65.02 învăţământ:

20.01.03 = + 10.500 lei
20.01.30 = - 5.000 lei
20.30.30 = - 4.000 lei
20.06.01 = - 500 lei
20.13 = - 1.000 lei

Astfel, totalul bugetului local ramane nemodificat.

Şef Birou Financiar Contabil,
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R O M Â N I A  
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA BUCOV 
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 35 / 28.05.2019
pri..inH aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru SC Apă si Canal Bucov SRLpe anul 2019 

&uânH în vedere:

Nota de fundamentare privind bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019 inregistartă sub nr 
635/21.05.2019 întocmităde societatea Apaşi Canal Bucov SRL;
Expunerea de motive a dlui primar Savu Ion ;
Ordinul OMFP nr 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare 
anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate , conform cu directivele europene , OMFP 
3145/2017;
Prevederile Legii 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare ; 
Prevederile Legii nr 50/2019 privind bugetul de stat pe anul 2019;
Legea 227/2015 privind Codul fiscal actualizat;
Prevederile art 63 alineatul (1) litera "c" , alineatul (4) litera "b" din legea nr .215 /2001 a administraţiei 
publice locale , republicai cu modificările şi completările ulterioare;
Văzând raportul comisiilor de specialitate din cadrul consiliului Local cu "aviz favorabil"; 
în temeiul dispoziţiilor art 36 alin(2) litera „b" raportat la alin (4) litera "a" , art 45 , alin (2) lit "a" , art 48 
alin (2) şi art 115 alin (1) lit b) din legea adminsitraţiei publice locale nr 215/2001 , republicată, cu 
modificările şi competările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL BUCOV , JUDEŢUL PRAHOVA, HOTĂRĂŞTE:

Art.l. Se aprotăbugetul local de venituri şi cheltuieli aferent anului 2019 al SC Apaşi Canal Bucov SRL 
conform anexei înregistratăsub nr 635/21.05.2019 care face parte integrantădin prezenta hotărâre.

Art.2. Prevederile prezentei holărâri vor fi duse la îndeplinire de către dl lorga Marian-administratorul SC 
ApăŞi Canal Bucov SRL.

Art.3.Prezenta holărâre va fi comunicată Instituţiei Prefectului Judeţului Prahova, Primarului comunei 
Bucov, SC Apaşi Canal Bucov SRL şi va fi aduăla cunoştinţă publicăm condiţiile legii.

Preşedinte de şedinţă, Contra semneaă,



S.C. APA SI CANAL BUCOV S.R.L.

Sediul social :com. Bucov, sat Bucov, str. Constantin Stere, nr. 55, Telefon : 0244/275286

Cod fiscal :RO 36016121

Nr. inreg. fi

Nota de fundamentare 

privind Bugetul de Venituri si Cheltuieli 

pentru anul 2019

Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe 2019 supus aprobării prognozeaza activitatea de exploatare si 

financiara pentru toata aria de operare a S.C. APA SI CANAL BUCOV S R L , avand la baza principiul 

..prudentei7’ si al „continuităţii activitatii”, in condiţii de eficienta economica in dimensionarea resurselor 

financiare necesare finanţării intregii activitati.

Anexele de fundamentare ale bugetului de venituri si cheltuieli s-au intocmit cu respectarea 

prevederilor O.M.F.P. nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situaţiile 

financiare anuale individuale si situaţiile financiare anuale consolidate, conforme cu directivele 

europene, O.M.F.P 3145/2017, precum si alte acte normative in vigoare incidente.

La elaborarea proiectului de Buget de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2019 s-au avut in 

vedere următoarele:

- continuarea activitatii societăţii in condiţii profitabile; 

potenţialul societăţii ca resurse tehnice, umane si financiare;

- realizările economico-financiare realizate pe 2018; 

creşterea eficientei activităţii societăţii;

menţinerea personalului calificat pe activitatea de baza si utilizarea eficienta a acestuia; 

reglementările legale in domeniu in vigoare.
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PROPUNEREA de  b u g e t  d e  v e n it u r i  si CHELTUIELI PENTRU ANUL 2019

•»¡ectul bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 prevede un profit brut de 49.463 lei si un 

profit net de 43.178 lei Rezultatele sunt obţinute pe seama unor venituri totale de 1.407.789 lei si a 

unor cheltuieli totale de 1.358.326 lei, precum si pe seama estimării impozitului pe profit la 4.729 lei. 

Pentru anul 2019, prin propunerea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2019, nu au fost 

prevăzute plaţi restante, iar nivelul creanţelor restante a fost diminuat fata de nivelul realizat al anului

2018

1. VENI I URI TOTALE

VI-NITURILE TOTALE au fost estimate la suma de 1.407.789 lei, din care venituri din exploatare 

1 407.686 lei si venituri financiare 103 lei, preconizandu-se o creştere in anul 2019 fata de anul 2018 

de 13.27%.

Pentru anul 2019, veniturile estimate a se realiza din furnizarea apei potabile s-au prognozat in baza 

contractelor încheiate cu clienţii, a cererii de apa, a evoluţiei istorice a consumurilor acestora.

Prognoza vânzărilor fizice de apa potabila facturate in anul 2019 este de 380.000 mc fata de nivelul 

realizat in anul 2018 de 375.355 mc.

Preţul pentru apa si tariful pentru canalizare folosite pentru stabilirea cifrei de afaceri pe 2019 sunt 

cele in vigoare la data de 01.01.2019, respectiv: Apa 2,49 lei / mc fara T.V.A. si Canalizare 1,90 lei/

(ne fara T.V.A.

 ̂eniturile totale din exploatare in cuantum de 1.407.686 lei cuprind:

- venituri din tratare si distribuţie apa = 946.200 lei,

- venituri din activitatea de colectare si epurare ape uzate = 325.871 lei,

- venituri din lucrări prestate = 4 1.718 lei 

- venituri din închiriere buldoexacavator =35.690 lei

- 'ciuturi din activitati divese (taxe aviz amplasament, taxe branşament apa/canalizare) =54.614 lei.

- alte venituri din exploatare = 3.593 lei

ecizam ca, ponderea principala a veniturilor o deţine furnizarea apei potabile (aproximativ 66 % in 
|ul 2018).

2



Veniturile financiare prevăzute pentru anul 2019 in suma de 103 lei cuprind veniturile financiare din 

dobânzi obţinute din plasarea disponibilităţilor in conturi de depozite.

II CHELTUIELI TOTALE

Volumul si structura cheltuielilor totale cuprinse in Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru 

anul 2019 au fost dimensionate in funcţie de nivelul veniturilor programate a fi realizate si de 

promamele elaborate la nivel de societate, corespunzător activitatilor planificate, cum ar fi: 

mentenanta, asigurarea stării de securitate si sanatate in munca, securitatea instalaţiilor, etc., astfel 

incat activitatea societăţii sa se desfasoare in condiţii de eficienta economica si de funcţionare optima.

1. Cheltuieli de exploatare estimate la 1.358.326 lei defalcate in cele ce urmeaza :

a) . Cheltuielile cu materii prime si materiale consumabile in suma de 75.690 lei cuprind cheltuieli 

privind combustibilul, piese de schimb, alte materiale consumabile necesare funcţionarii in condiţii 

optime a instalaţiilor de captare, aductiune, folosire, epurare si evacuare a apelor uzate.

b) . Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar in valoare de 10.500 lei, au fost 

fundamentate, ţinând cont de necesitatea prevenirii si stingerii incendiilor (PS1), securitate si sanatate 

in munca (SSM). Conform Legii nr. 307/2006 actualizata, privind apararea împotriva incendiilor, 

mijloacele PSI trebuie intretinute in stare operativa.

fa nivelul societăţii, conform prevederilor H.G. nr. 1.048/ 2006 privind cerinţele minime de securitate 

si sanatate pentru utilizarea de către lucratori a echipamentelor individuale de protecţie la locul de 

munca se continua acţiunea de dotare cu echipament individual de protecţie a salariaţilor.

Achiziţionarea de scule, dispozitive si echipamente necesare funcţionarii activitatii curente.

c) Cheltuielile privind energia si apa in suma de 256.528 lei sunt aferente celor 23 locuri consum 

racordate la reţeaua de electricitate.

Creşterea substanţiala a cheltuielilor cu energia electrica cu 29,08% fata de nivelul realizat in 2018 

ei>te determinata de creşterea preţului energiei electrice, 

r  Cheltuieli cu întreţinerea si reparaţiile

^°cietatea a luat in calcul lucrări de reparaţii de efectuat pana la sfârşitul anului 2019, in valoare

ota*a de 10.500 lei, din care 5.225 lei reprezintă lucrări de reparaţii in regie proprie, constând 
in
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- reparat pompe apa potabila si apa menajera,

- realizări impamantari la staţiile de pompare si la puţurile de apa,

- refacere zona protecţie sanitara a puţurilor de apa si staţiilor de pompare,

- lucrări de întreţinere a construcţiilor,

- înlocuire conducte in statia de epurare si reparaţii cămine reţea canalizare,

- verificat apometre,

- remediere avarii pe conductele de transport.

\ceste cheltuieli s-au prognozat precaut in vederea echilibrării cheltuielilor societăţii.

e) Cheltuieli privind chiriile in cuantum de 36.500 lei reprezintă cantitatea de apa bruta cumparata de la 

Administraţia Bazinala de Apa Buzău -Ialomiţa, conform contract, precum si inchirierea de utilaje pentru 

intervenţii si avarii ce pot apare pe reţeaua de conducte.

f) Cheltuieli cu prime de asigurare in suma de 1.908 lei necesare pentru asigurări auto. 

<>). Cheltuieli privind comisioane si onorarii in valoare de 12.142 lei cuprind onorarii executori 

judecătoreşti, onorarii auditori financiari.

h) . Cheltuieli de protocol au fost bugetate la valoare de 1.450 lei, tinandu-se cont de nivelul preliminat in 

2018.

i) . Cheltuieli cu poşta si taxele de telecomunicaţii au fost estimate la o valoare de 1.350 lei.

j) .Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate in valoare de 1.500 lei.

k) . Alte cheltuieli cu servicii executate de terti in valoare de 57.316 lei cuprind cheltuieli privind 

protecţia muncii, securitatea si sanatatea in munca, analize laborator, servicii de vidanjare, monitorizare 

audit D.S.P., servicii medicale etc.

l) . Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate - cuprind, in principal, taxele către A.N.R.S.C., 

impozite către administraţia locala, estimate la valoarea de 3.984 lei.

m) Cheltuieli cu despăgubiri, amenzi, penalitati au fost bugetate in anul 2019 la valoarea de 7.000 lei. 

•Societatea a luat in calcul eventualele depăşiri ale concentraţiilor maxime admise ale poluanţilor din 

apele uzate evacuate in resursele de apa, in conformitate cu O.U.G. nr. 107/2002, aprobata cu 

modificări prin Legea nr. 404/2003, cu modificările si completările ulterioare.

n) Cheltuieli privind personalul

n anu' 2019, numărul mediu de salariaţi se va menţine la nivelul anului 2018.

(a  urmare a modificărilor legislative, începând cu ianuarie 2019, fata de cheltuielile privind 

personalul, înregistrate in 2018 de 715.177 lei, in anul 2019 sunt prevăzute cheltuieli de personal in 

cuantum de 793.128 lei, cu o creştere de 10,9%.

( 'esterea de 10,9 % fata de anul 2018 este datorata aplicării prevederilor HG nr.937/2018 privind
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modificarea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata la 2.080 lei;
^d illlC aiC d

acestora fiind limitata prin Codul fiscal pana la 5% din fondul de salarii.

In cateuoria „Bonusuri” intra si cheltuielile cu tichetele de masa.

Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale au fost bugetate la o valoare de 

I 5 P  lei. tinandu-se cont de nivelul preliminat in 2018.

Pentru anul 2019, nu au fost prognozate cheltuieli financiare si extraordinare.

REZULTATUL b r u t

Societatea a bugetat încheierea exerciţiului financiar al anului 2019 cu un profit brut in suma de 49.463 

lei

IMPOZIT PE PROFIT

Cheltuielile cu impozitul pe profit au fost determinate in conformitate cu prevederile Legii nr. 

227/2015 privind Codul fiscal.

DATE DE FUNDAMENTARE 

Plaţi si creanţe restante

In anul 2019, nu sunt estimate in propunerea de buget plaţi restante.

Nivelul creanţelor restante estimate in propunerea BVC pentru anul 2019 este de 65.200 lei, societatea 

a\and in vedere executarea prin toate formele admise de lege.

1 acem precizarea ca toate cheltuielile propuse in bugetul de venituri si cheltuieli ale societăţii sunt 

acoperite din surse proprii, societatea nu a primit subvenţii de la buget si nu a beneficiat de fonduri
«teme.

In temeiul Art. 10 al Actului Constitutiv al societăţii, supunem aprobării Consiliului Local al 

( omunei Bucov, propunerea de Buget de Venituri si Cheltuieli al societăţii APA SI CANAL BUCOV 

s R-L. pentru anul 2019.

Administrator, Contabil sef,

TOCACIU NICOLETA
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k $ îT p R A HOVA
rOM'JNA BUCOV 
CONSILIUL LOCAL

v  A
HOTĂRÂREA NR . 36/28.05.2019

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 
p.pţi*n obiectivul de investiţii faza SF ’’Modernizare strada Constantin 

^jp^eanu . sat Pleasa , comuna Bucov, judeţ Prahova-studiu fezabilitate

Analizând temeiurile juridice, respectiv prevederile:
a)art. 121 alin. (1) şi alin. (2) din Constituţia României, republicată;

art, 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 
octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
c) art. 7 alin. (2) din Codul civil al României, adoptat prin Legea nr. 287/2009, 
republicat, cu modificările şi completările ulterioare;
d) art. 21 lit. b) şi art. 28 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;
e) art. 1 alin. (2) lit. a şi lit. e), art. 35 alin. (1), alin. (3), alin. (4) şi alin. (6) şi art. 
41-42 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare;
Oart. 36 alin. (1) şi alin. (2) lit. b) - d) coroborate cu cele ale alin. (4) lit. e), alin. 
(6) lit. a) pct. 2 şi pct. 13, art. 119 - 120 şi art. 123 -124 din Legea administraţiei 
publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
g) art. 5 lit. c) şi art. 8, art. 22, art. 24 şi art. 25 din Ordonanţa Guvernului nr. 
47/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare,
h) Ordin 947/2015 privind modificarea şi completarea Normelor metodologice 
pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG nr 28 /2013 pentru aprobarea 
Programului naţional de dezvoltare locală , aprobate prin ordinul Viceprim- 
ministriului ministrul dezvoltării regionale si administraţiei publice nr 1851 
/2013;
0 Ordin nr 1851/09.05.2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru 
punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr 28/2013 
pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală ; 
j)OUG nr 28/10.04.2013 pentru aprobarea Programului Naţional de dezvoltare 
locală (varianta consolidată)
J0art.44 alin 1 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale ; 
luând act de :



ea de motive primarului comunei Bucov, în calitatea sa de iniţiator;
i)expu^ u i ¿g specialitate nr 9853/2019 întocmit de Compartimentul urbanism şi 
frirapo teritorului in cadrul Primăriei comunei Bucov;
*ncn ^uj Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local;
^ana lizând  documentaţia tehnică faza studiu de fezabilitate pentru obiectivul 

• -estiţii' “faza SF ’’Modernizare strada Constantin Brâncoveanu , sat Pleaşa, 
dimuna Bucov, judeţul Prahova , elaborată de SF ACVI-STAR CONSTRUCT
SRL' ^  temeiul art. 45 alin. (1) 
adm inistraţiei publice locale nr. 
com pletările ulterioare,

şi cel al art. 115 alin. (1) 
215/2001, republicată, cu

lit. b) din legea 
modificările şi

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BUCOV adoptă prezenta hotărâre:
Art. 1.- Aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţie 

foya SF ’’Modernizare strada Consantin Brâncoveanu, sat Pleasa, comuna
Rncov. judeţul Prahova ”, cuprinşi în documentaţia studiu de fezabilitate 
elaborată de SFACVI-STAR CONSTRUCT SRL , prevăzuţi în raportul de 
specialitate nr.9853/23 mai 2019.

Art.2.- Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă prin afişare la sediul şi pe 
site-ul Primăriei comunei Bucov şi se transmite Primarului Comunei Bucov, 
Instituţiei Prefectului precum şi persoanelor interesate prin grija secretarului 
comunei Bucov.



R O M A N I A  
JUDEŢUL PRAHOVA 

PRIMARIA BUCOV

ţ Telefon 0244 / 275046 ; Fax 0244275170 ; CUI -2843531

RAPORT DE SPECIALITATE
privind emiterea unei Hotarari a Consiliului Local al comunei Bucov pentru aprobarea 

.. lorilor tehnico economici la obiectivul de investiţii MODERNIZARE STRADA CONSTANTIN
b r a n c o v e a n u , s a t  p l e a s a , c o m u n a  b u c o v , ju d e ţ  p r a h o v a ,

faza STUDIU DE FEZABILITATE

In baza procedurii de cumpărare directa a serviciilor de elaborare S.F. ACVI-STAR CONSTRUCT 
SRL ,a elaborat documentaţia Studiu de fezabilitate pentru acest obiectivul „Modernizare strada 
Constantin Brancoveanu, sat Pleasa, comuna Bucov,,

Drumul ce face obiectul prezentei documentaţii face parte din reteau de drumuri a comunei 
Bucov, sat Pleasa , jud. Prahova .

Viziunea de dezvoltare a comunei Bucov trebuie sa înglobeze materializarea in timp a unor politici 
benefice comunităţii locale si a cetăţenilor comunei, ca cetateni europeni. In aceste condiţii, localitatea 
Bucov trebuie sa se dezvolte ca o comuna europeana, cu standarde de calitate aferente fiecărui domeniu 
cheie -  infrastructura, industrie, agricultura, servicii publice si comerciale, resurse umane, asistenta 
sfiala, educaţie, sanatate, siguranţa cetăţenilor.

Necesitatea acestui proiect a aparut in ideea asigurării unui trafic auto si pietonal corespunzător, 
accesul persoanelor riverane la proprietăţi precum si asigurarea scurgerii apelor pluviale.

Necesitatea lucrărilor propuse este argumentata de starea fizica a drumurilor existente raportate la 
condiţiile generale de circulaţie actuale.

Din punct de vedere al asigurării cerinţelor esenţiale de calitate in constructi, drumul local care 
‘ace obiectul prezentului raport nu asigura condiţiile necesare desfăşurării unui trafic auto si pietonal in 
condiţii de siguranţa si confort.

Oportunitatea investiţiei este impusa de considerente socio-economice si anume
- Prin modernizarea străzii creste viteza de deplasare a autovehiculelor, scazand timpul parcurs
- Se reduce consumul de carburanţi si scad costurile lucrărilor de intretinere si reparaţii ale 

parcului auto
- Se reduce gradul de poluare prin scăderea emisiei diverselor noxe si reducerea volumului de 

praf.
Din punct de vedere funcţional va creste siguranţa si confortul in trafic.
Realizarea lucrării va conduce la
- Sporirea confortului
- Impactul pozitiv asupra calitatii vieţii
- Impact pozitiv asupra mediului 

Facilitate pentru dezvoltarea zonei 
Siguranţa populaţiei 
Obiectivele generale ale investiţiei

- Dezvoltareav si modernizarea spaţiului rural romanesc 
Menţinerea populaţiei in spaţiul rural
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îmbunătăţire infrastructurii in spaţiul rural 
Imbnnatatirea accesului la servicii de baza in zona 
Creşterea numărului de sate renovate
Ameliorarea in conformitate cu standardele in vigoare a condiţiilor de viata ale locuitorilor 
Sprijinirea si revigorarea activitatilor economice, sociale prin dezvoltarea unei infrastructuri 
minime
încadrarea obiectivului in strategia de dezvoltare a localităţilor rurale.

. ce]e mai sus se propun spre aprobare indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii 
FiÎoDERN IZ A R E  STRADA CONSTANTIN BRANCOVEANU , SAT PLEASA, COMUNA 
v'f0V, JUDEŢ PRAHOVA,, faza STUDIU FEZABILITATE „ după cum urmeaza ;

principalii indicatori tehnico -economici

„aCitati in unitati fizice

suprafaţa carosabil 9533 mp
■ • jngimea traseului 744,85 ml
• 'a tim e a  carosabilului proiectat 3.5m - 5.5 m
drumuri laterale si podeţe la intersecţiile cu drumurile laterale

1 . DL1 L=33M PODETE D=300
. DL2 L=72M -PI L=11M
. DL3 L=30M - P2 L=6M

1 . DL4 L=53M - P3 L=7M
. DL5 L=123M - P4 L=T7M
- DL6 L=34M - P5 L=5M

1 - DL7 L=73M - P6 L=6M
- DL8 L=120M - P7 L=6M

Rigola trapezoidala 1021,00 ml
• Podeţ d=800 1 buc - 7 ml
' Subtraversare 7,00 ml
vExecutie accese in curţi si podeţe 80 buc
• Marcaje longitudinale 2,23 km
¡0. Montare indicatori rutieri 11 buc
1. Ridicarea la cota cămine 25 buc

2. Viteza de proiectare 25.00 km/h

Valoarea totala a investiţiei 1.406,66 mii lei inclusiv T

Din care C+M
•1.288,95 mii lei inclusiv TVA, respectiv 1.083,15 mii lei fara TVA

Temei legal:
- art.44 alin 1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale

iment Urbanism 
a Maria



„ M Â N I  A 
F 0 " ,  p RAH

H O T Ă R Â R E A NR. 37 / 28.05, 2019 
jgtarea Inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei 

Bucov,judeţul Prahova

^yânH în vedere:

Expunerea de motive a Primarului comunei Bucov şi raportul de specialitate 
întocmit de către Biroul Registrul Agricol,Cadastru şi Mediu ;

HCL nr. 17/1999 cu privire la însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului

public al comunei Bucov, judeţul Prahova;

Anexa Nr.33 privind inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei 

Bucov la HGR nr.1359/2001- privind atestarea domeniului public al judeţului Prahova , 

precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Prahova;

H.G. nr.951/2014 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea 

Guvernului nr.1359/2001- privind atestarea domeniului public al judeţului Prahova , precum şi 

ai municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Prahova;

HCL nr. 19/6 martie 2015 privind atribuirea de denumiri străzilor din comuna 

Bucov .judeţul Prahova precum şi avizul favorabil nr.1/16.02.2015 el berat de Preşedintele 

de atribuire de denumiri al judeţului Prahova, dl Constantin Stere;

HCL nr.13 /18 februarie 2014 privind reactualizare PUG şi RLU comuna Bucov , 

judeţul Prahova, în baza Avizului Unic nr 2101 din 30.01.2014 emis de Comisia tehnică de 

amenajare a teritoriu’ui şi urbanism a judeţului Prahova ;

Legea 82/1998 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul 

juridic al drumurilor;

OUG 43/1997 privind regimul drumurilor Art. 1” (1) Regimul drumurilor

reglementează in mod unitar administrarea drumurilor publice si private, dobândirea si 

folosirea terenurilor, conducerea, coordonarea si controlul activitatilor in legătură cu drumurile 

Publice. Administrarea drumurilor publice si private are ca obiect proiectarea, construirea, 

^gLD jzarea, reabil tarea, repararea, intretinerea si exploatarea drumurilor.

Prevederile Legii nr. 213 din 1998, privind bunurile proprietate publică;
Hotărârea de Guvern nr. 548 din 1999, privind Normele tehnice pentru întocmirea 

j i u l u i  bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi



derile Legii nr.7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicate, cu 
^completările ulterioare;

lle * . administraţie publică nr. 700/2014, privind aprobarea Regulamentului de 
tie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară'

C o n fo rm ita te  cu prevederile art. 36 alin. (5), lit. c) şi ale art. 121 din Legea nr. 
/p riv ind  administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările

are in temeiul art.45 alin. (3) din Legea nr.215/2001,legea administraţiei publice locale 
.gcu modificările şi completările ulterioare;

CONSjLJyĵ LOCAL AL COMUNEI BUCOV.JUDETUL PRAHOVA.HOTAr ÂSTE

. Se aprobă completarea domeniului public al comunei Bucov, judeţu l 
v X c o n f o r m  aneXei la prezenta hotărâre .

^ A r t .  2 - Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Biroul Registrul 
.^¡"Cadastru şj Mediu, care va proceda la întocmirea documentaţiei pentru actualizarea 
ÎLiordin inventarul domeniului public al comunei Bucov;

Art.3 - Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul 
măriei şi se transmite către:

-Instituţia Prefectului judeţu lu i Prahova;
-Consiliul Judeţean Prahova;
-Primarul comunei Bucov.

Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează,

A 'iemJcv Secretar,

Florentsna-Criafiina Nae

Sucov, 28 mai,2019



^pictează dupa cum urmează: 

C o d íT d e I

pr-
clasificare

-

1.3.7

1.3.7

-38

Denumirea
bunului

Dumitru
Stăncescu

Strada Ion 
Mihalache

Anexa nr/.\.}k HCL nr. 37 / 28.05.2019
0 WÂA

^  ' -------*

O /O

i u
Elemente
identificare

de

Situată în sat Chiţorani, 
comuna Bucov,din strada 
luliu Maniu până la imobil 
proprietate privată

Parcela De 2330

Suprafaţă 2834 mp

Lungime 327 m

Situată în sat Chiţorani, 
comuna Bucov.din strada 
Ion Constantin Brătianu 
până la intersecţia cu De 
3489

Parcela DS 20,De 3489 

Suprafaţă 4370 mp 

Lungime 677 m

Anul
dobândir 
ii sau 
după 
caz anul 
dării în 
folosinţă

1991

1991

Valoar 
ea de 
inventa
r

Situaţia
actuală

juridică

Ordonanţa de Guvern 
nr.43/1997

Ordonanţa de Guvern 
nr.43/1997

1.3.7

1.3.7

Strada Antim 
Ivireanul

Situată în sat Chiţorani, 
comuna Bucov. din strada 
luliu Maniu până la imobil 
proprietate privată

Parcela Ds 309

Suprafaţa 1662 m p.

Lungime 198m

1991 Ordonanţa de Guvern 
nr.43/1997

Strada
Gheorghe
Nasopol

Situată în sat Chiţorani, 
comuna Bucov, din strada 
Tache lonescu până la 
intersecţia cu strada______

1991 Ordonanţa de 
nr.43/1997

Guvern

SÖ



Corneliu Coposu 

Parcela De 2780 

Suprafaţa 6527 m p. 

Lungime 978 m

L -  T5T Strada
Bărcăneasa

Situată în sat Chiţorani, 
comuna Bucov, din strada 
Tache lonescu până la 
intersecţia cu strada luliu 
Maniu

Parcela De 2769 

Suprafaţa 2961 m p. 

Lungime 561 m

1991 Ordonanţa de Guvern 
nr.43/1997

A t 'T 3 T 2 Strada
Armând

Călinescu

Situată în sat Chiţorani, 
comuna Bucov, din strada 
Alexandru Averescu până 
la intersecţia cu strada luliu 
Maniu

Parcela Ds 318 

Suprafaţa 3599 m p. 

Lungime 494 m

1991 Ordonanţa de Guvern 
nr.43/1997

j 1.3.7 Strada Clody 
Bertola

Situată în sat Chiţorani, 
comuna Bucov, din strada 
luliu Maniu până la 
intersecţia cu strada Ion 
Gheorghe Duca

Parcela De 2920

Suprafaţa 8390 m p.

Lungime 1315 m

1991 Ordonanţa de Guvern 
nr.43/1997

1.3.7 Strada
Constantin

Dobrogeanu
Gherea

Situată în sat Bighilin , 
comuna Bucov, din strada 
Vasile Goldiş până la imobil 
proprietate privată

Parcela Ds 27,Ds 70,Ds 71

Suprafaţa 3601 m p.

Lungime 484 m

1991 Ordonanţa de Guvern 
nr.43/1997

1.3.7 Strada
Independenţei

Situată în sat Bighilin. 
comuna Bucov, din strada 
Vasile Goldiş până la 
intersecţia cu Fir Vale

1991 Ordonanţa de Guvern 
nr.43/1997



Suprafaţa 4611 m p. 

Lungime 900 m

Strada Ana 
Ipătescu

Strada Matei 
Co rvin

Strada 1 Mai

Situată în sat Bighilin, 
comuna Bucov. din strada 
Vasile Goldiş până la 
intersecţia cu strada 
Ecaterina Teodoroiu

Parcela

Suprafaţa 6639 m p. 

Lungime 1149 m

Situată în sat Pleaşa, 
comuna Bucov, din strada 
Regele Carol I până la 
imobil proprietate privată

Parcela Ds 413

Suprafaţa 1963 m p.

Lungime 350 m

Situată în sat Pleaşa, 
comuna Bucov, din strada 
Fabricilor până la 
intersecţia cu De 2012

Parcela De 1993

Suprafaţa 21107 m p.

Lungime 1192 m

T ~

1991

1991

1991

Ordonanţa de Guvern 
nr.43/1997

Ordonanţa de Guvern 
nr.43/1997

Ordonanţa de Guvern 
nr.43/1997

Strada

Vasile Goldiş

Situată în sat Bighilin, 
comuna Bucov, din DJ 
102E până la intersecţia cu 
DC 57-Tronson 4

Parcela De 1798,Ds 86

Suprafaţa 2319 m p.

Lungime 310 m

Situată în sat Bighilin, 
comuna Bucov ,din DC 57 
până în Fir vale-Tronson 3

Parcela Ds 148,Ds 80, Ds 
159

Suprafaţa 2712 m.p. 

Lungime 528 m

Situată în sat Bighilin, 
comuna Bucov ,din DC 57 
până în DJ 102E-Tronson1

1991 Ordonanţa de Guvern 
nr.43/1997



Parcela

Suprafaţa 8186 m.p. 

Lungime 969 m

119 1.3.7 Strada luliu 
Maniu

Situată în sat 
Chitorani,comuna 
Bucov.din DN 1B până la 
intersecţia cu strada Tache 
lonescu -

Tronson 1

Parcela Ds 143,Ds 149,Ds 
183

Suprafaţa-11484 m.p. 

Lungime 1085 m

Tronson 2 Uliţa 1- 

Parcela De 2626 

Suprafaţa 1864 m.p. 

Lungime 283 m 

Uliţa 2-

Parcela De 2575 

Suprafaţa 1103 m.p 

Lungime 195 m 

Uliţa 3-

Parcela De 2526 

Suprafaţa 2247 m.p. 

Lungime 225 m 

Uliţa 4-

Suprafaţa 358 m.p. 

Lungime 78 m

120. 1.3.7 Strada
Octavian

Goga

Situată în sat 
Bucov,comuna Bucov.din 
strada Octavian Goga 
Tronson 1 până la 
intersecţia cu strada 
Octavian Goga

Tarlaua

Suprafaţă 6620 mp 

Lungime- 1215 m

121. 1.3.7 Strada
Industriei

Situată în sat 
Bucov,comuna Bucov.din 
strada Dacia până la 
intersecţia cu strada 1 mai



v_

Tarlaua

S u p ra fa ţă  4 6 6 7 7  m p  

Lungime- 3311 m







R O M Â N I A  
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA BUCOV 
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E  NR. 39 / 28.05.2019
Privind modificarea şi completarea anexei nr 1 la H.C.L. nr 17/1999 cu privire la 

însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei Bucov, judeţul
Prahova

Având în vedere;

H.C.L. nr.17/1999 cu privire la însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului 
public al comunei Bucov, judeţul Prahova;

Anexa Nr.33 privind inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al comunei 
Bucov la H.G.R. nr.1359/2001- privind atestarea domeniului public al judeţului Prahova , 
precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Prahova;

H.G. nr.951/2014 pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului 

nr. 1359/2001- privind atestarea domeniului public al judeţului Prahova , precum şi al municipiilor 
, oraşelor şi comunelor din judeţul Prahova;

H.C.L. nr. 19/6 martie 2015 privind atribuirea de denumiri străzilor din comuna Bucov , 

judeţul Prahova precum şi avizul favorabil nr. 1/16.02.2015 eliberat de Preşedintele de atribuire 

de denumiri al judeţului Prahova, dl Constantin Stere;
H.C.L. nr. 13 /18 februarie 2014 privind reactualizare PUG şi RLU comuna Bucov , judeţul 

Prahova, în baza Avizului Unic nr 2101 din 30.01.2014 emis de Comisia tehnică de amenajare a 

teritoriului şi urbanism a judeţului Prahova ;
Expunerea de motive a d.lui primar Savu Ion înregistrată sub nr.9532/2019 precum şi 

raportul de specialitate nr. 9533/2019 întocmit de şef birou dna Rob Adriana ;
Raportul de avizare al comisiei nr 2 -juridica din cadrul Consiliului Local Bucov ;
Legea nr.82/1998 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul 

juridic al drumurilor;
O.U.G. nr.43/1997 privind regimul drumurilor Art. 1” (1) Regimul drumurilor

reglementează in mod unitar administrarea drumurilor publice si private, dobândirea si folosirea 

terenurilor, conducerea, coordonarea si controlul activitatilor in legătură cu drumurile publice. 
Administrarea drumurilor publice si private are ca obiect proiectarea, construirea, modernizarea, 

reabilitarea, repararea, intretinerea si exploatarea drumurilor.
Văzând art. 8 alin (1), art. 10 , art. 11 din OUG nr.43/1997 privind regimul drumurilor;

Art. 3 alin (1) şi (4) din legea 213/1998 privind bunurile proprietate publica precum şi 

anexa III.
Hotarare nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului 

bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor si judeţelor;



Prevederile Legii nr. 7/1996, a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicate, cu 
modificările şi completările ulterioare;

In conformitate cu art 36 alin (2) lit ”c” , art 120 alin (1) si (2) din legea 215/2001 legea 
administraţiei publice locale republicată cu modificările şi completările ulterioare ;

In temeiul art 45 alin (3) din legea 215/2001 legea administraţiei publice locale 
republicată cu modificările şi completările ulterioare ;

CONSILIUL LOCAL BUCOV, JUDEŢUL PRAHOVA , HOTĂRĂŞTE:

Art.1 : Se aprobă modificarea şi completarea Inventarului bunurilor care aparţin
domeniului public al comunei Bucov,judeţul Prahova, prevăzut ~t Anexa nr .1 la HCL nr
17/1999 cu privire la însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al comunei 
Bucov, judeţul Prahova , la secţiunea I "Bunuri imobile”, se modifică şi se completează după 
cum urmează:

-la poziţia nr. 15 , coloana 1 va avea următorul cuprins 1.3.7.”, coloana 2 va avea 
următorul cuprins :’’Strada Tineretului”, coloana 3 va avea următorul cuprins: “amplasare: 
Situată în comuna Bucov , sat Bucov , de la intersecţia cu DN1B până la intersecţia cu De 
3951,vecinătăţi :la Nord -T97;P 4104,1a Sud -proprietăţi particulare,la Est-nr.cad.24121 şi la 

Vest-DN1 B şi esta compusă din trei tronsoane ,cu suprafaţa totală de 5'366 mp ,cu o lungime 
totală de 4099 m , tip îmbrăcăminte : tronson I -beton asfaltic, iar tronsoanele II şi III sunt 
pietruite, din care : tronson I .parcela 4074 .suprafaţă 20926 mp lungime 1727 m , carte 
funciară 24120 , nr cadastral 24120, tronson II: parcela DC 4074 suprafaţa 10160 mp , 

Lungime 592 m, carte funciara 24121 , nr cadastral 24121 şi tronson III :tarlaua 99 , parcelele 
4115,4118, suprafaţa 20280 mp , lungime 1870 m .carte funciară 21687 , nr cadastral 21687”, 
coloana 4 va avea următorul cuprins: ” 1987”, coloana 5 va avea următorul cuprins”1 443.182”, 

coloana 6 va avea următorul cuprins: “H.G.nr. 1359/27.12.2001 emisă de Guvernul 
României,H.C.L. nr.17/26.08.1999, H.C.L. nr. 15/11.07.2008 .H.C.L nr. 19/06.03.2015 . emise 

de Consiliul Local Bucov, carte funciară 24120 -tronson I, carte funciară 24121-tronson II, 

carte funciară 21687 -tronson III.”
-la poziţia nr .18 , coloana 1 va avea următorul cuprins:” 1.3.7’, coloana 2 va avea 

următorul cuprins "Strada Eroilor”, coloana 3 va avea următorul cuprins amplasare ’Situată în 
comuna Bucov , sat Bucov, de la intersecţia cu DN1B până la intersecţia cu De 4055, vecinătăţi: 

la Nord -DN1B,la Sud -De 4055,la Est- proprietăţi particulare şi la Vest- proprietăţi particulare 

şi este compusă din două tronsoane,cu suprafaţa totală 10974 mp lungime totală de 940 m ,tip 
îmbrăcăminte :beton asfaltic,din care: tronson I .parcelă 2008/1 suprafaţa 9825 mp , lungime 
727 m, carte funciara 24135, nr. cadastral 24135 şi tronson II suprafaţă 1149 , lungime 213 m, 

carte funciară 24318 , nr cadastral 24818” , coloana 4 va avea următorul cuprins: ” 1987”, 
coloana 5 va avea următorul cuprins ”308.326 ” .coloana 6 va avea următorul cuprins:



H.G.nr.1359/27.12.2001 emisă de Guvernul României,H.C.L. nr.17/26.08.1999, H.C.L. 
nr.19/06.03.2015, emise de Consiliul Local Bucov, carte funciară 24135 -tronson I şi carte 

funciară 24818-tronsonN”;
-la poziţia nr. 24 , coloana 1 va avea următorul cuprins: ” 1.3.7”, coloana 2 va avea 

următorul cuprins ” Strada Dimitrie Cantemir” , coloana 3 va avea următorul cuprins: 
“amplasare: situată în comuna Bucov, sat Pleaşa , de la intersecţia cu strada Regele Carol I 

până la intersecţia cu strada Fabricilor .vecinătăţi :la Nord- proprietăţi particulareja Sud -  

proprietăţi particulare,la Est- strada Regele Carol I şi la Vest-De 1993 şi este compusă din două 
tronsoane, , cu suprafaţă totală 25278 mp , lungime totală de 2686 m, tip îmbrăcăminte :beton 

asfaltic, din care: Tronson I cu o suprafaţă de 13261 mp , lungime ¡530 m, carte funciară 
24392 .nr.cadastral 24392 şi Tronson II, parcela DC 1734 , suprafaţă 12017 mp , lungime 1156 
m, carte funciara 24423, nr cadastral 24423, coloana 4 va avea următorul cuprins: ” 1987", 

coloana 5 va avea următorul cuprins ”710212” .coloana 6 va avea următorul cuprins: 
H.G.nr.1359/27.12.2001 emisă de Guvernul României, H.C.L. nr.17/26.08.1999, H.C.L. 

nr.19/06.03.2015 , emise de Consiliul Local Bucov, carte funciară 24392 -tronson I, carte 

funciară 24423- tronson II”;
- -la poziţia nr.87 , coloana 1 va avea următorul cuprins: ’ 1.3.7”, coloana 2 va avea 

următorul cuprins ‘Drum Comunal 57” , coloana 3 va avea următorui cuprins: ’’Situat în comuna 

Bucov, vecinătăţida Nord- proprietăţi particulareja Sud -  DN1B,la Est- proprietăţi particulare şi 
la Vest- proprietăţi particulare, tip îmbrăcăminte:beton asfaltic .alcătuit din patru tronsoane, cu 
suprafaţa totală 39361 mp, lungime totală 3800 m, respectiv Tronson l-situat în localitatea 

Chiţorani,strada Fermei,judeţul Prahova Parcela 2262,cu o suprafaţă de 14600 mp , lungime 

1228 m ,carte funciară 23098 .nr.cadastral 23098, Tronson h-situat în localitatea 
Chiţorani,strada luliu Maniu,judeţul Prahova,Parcela 57, suprafaţă 11629 mp , lungime 1103 m, 

carte funciara 23383, nr cadastral 23883, Tronson lll-situat în comuna Bucov,strada luliu 
Maniu,judeţul Prahova,Parcela 57, cu o suprafaţă de 2600 mp , lungime 270 m , carte 
funciară 23881 , nr.cadastral 23881 şi Tronson IV-situst în localitatea Bighilin,strada Vasile 

Goldiş judeţul Prahova .Parcela 57,suprafaţă 10532 mp , lungime 1199 m, carte funciara 

23900, nr. cadastral 23900,coloana 4 va avea următorul cuprins: ” 1987”, coloana 5 va avea 
următorul cuprins ”1392245” .coloana 6 va avea următorul cuprins: ” H.G.nr.1359/ 27.12.2001, 

H.G.nr.951/2014 emise de Guvernul României,H.C.L. nr.17/26.08.1999, H.C.L. nr.19/ 

06.03.2015, carte funciară 23098 -tronson I, carte funciară 23883- tronson li, carte funciară 
23881 -tronson III, carte funciară 23900- tronson IV.

Art.2- Se aprobă completarea domeniului public ai comunei Bucov, judeţul 
Prahova,conform anexei la prezenta hotărâre .

Art. 3 - Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Compartimentul 
Urbanism şi amenajarea teritoriului care va proceda la întocmirea documentaţiei pentru 
actualizarea datelor din inventarul domeniului public al comunei Bucov;



Art.4 - Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publica prin afişare la sediul 
primăriei şi se transmite către:

-Instituţiei Prefectului judeţului Prahova;

-Consiliului Judeţean Prahova;

-Primarului comunei Bucov.

Preşedinte de ş edinţă, 

Nicolescu Nicolae

Contrasemnează,

Secretar,

Hotărârea s-a adoptat cu 17 voturi’'pentru”



R O M Â N I A

JUDEŢUL PRAHOVA 

COMUNA BUCOV 

CONSILIUL LOCAL nr. 1 IaHCLnr. 39 /  28.0S.2019

N r. 
crt

Codul de 
clasificare

Denumirea
bunului

Elemente de identificare Anul
dobândirii 
Sau după caz 
al dării în 
folosinţă

Valoarea
de
inventar
lei

Situţia juridică 
actuală

0 1 2 3 4 5 6
88 1.3.7 Strada

Octavian
Goga

Situată în sat Bucov, comuna Bucov din strada Eroilor 
până la intersecţia cu strada Tineretului m,Suprafaţă 
totală 4876 m p, Lungime totală 715 m,alcătuită din 
două tronsoane, Tip îmbrăcăminte Tronson 1 beton 
osfaltic şi Tronson II pietruit,

Vecinătăţi

Nord-proprietăti particulare 

Sud-nr.cad. 22452 

Est-strada Eroilor

Vest-nr.cad. 24120

din ca re :
Tronson 1

Tarlaua 96, Parcela De4063 

Suprafaţă 503 mp 

Lungime-90 m

Tip îmbrăcăminte beton asfaltic 

Carte Funciara 24304

1987 136996 Domeniul public al comunei 
Bucov conform H.C.L. 
nr.26/28.03.2019 , H.C.L. 
nr. 19/06.03.2015 emise de 
Consiliul Local Bucov

Carte funciară 24304 pentru 
tronson 1 şi Carte funciară 
24401 pentru tronson II

1



Nr cadastral 24304

Tronson II 

Suprafaţă 4373 mp 

Lungime 625 m 

Tip îmbrăcăminte Pietruită 

Carte Funciara 24401 

Nr cadastral 24401

89 1.3.7 Strada Dacia Situată în sat Bucov, comuna Bucov, din DN1B (E577) 
până în parcul Constantin Stere , Suprafaţă 3771 m p , 
Lungime 188 m , carte funciară 24410, număr cadastral 
24410, Tipîmbrăcăminte:beton asfaltic 
Vecinătăţi:

Nord-Nr.cad. 22244 

Sud-DN 1B 

Est- Nr.cad.22244 

Vest-Nr.cad.21158

1987 105950 Domeniul public al comunei 
Bucov conform H.C.L. 
nr.19/06.03.2015 ,H.C.L. 
nr.26/28.03.2019 emise de 
Consiliul Local Bucov

Carte funciară 
24410

Contrasemnează,

Secretar,

Nae Florentina Cristina



K U M A N I A
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA BUCOV 
PRIMĂRIA 
NR. 10412/04.06.2019

C Ă T R E , O'.IÜN Wfl
INSTITUŢIA PREFECTULUI -  JUDEŢUL PRAHOVA 

Compartiment Contencios Administrativ şi Controlul Legalităţii

în conformitate cu prevederile Legii nr 215/2001- Legea administraţiei publice locale 
republicată cu modificările şi completările ulterioare şi Legii nr 340 /2004 privind Instituţia 
Prefectului -republicată modificată şi completată , alăturat vă înaintăm procesul verbal al 
şedinţei cât şi hotărârile adoptate în şedinţa ordinară din 28 mai 2019 a Consiliului Local 
Bucov:

La şedinţă au participat 15 consilieri locali din cei 17 în funcţie .Au fost absenţi dna 
Ionescu Camelia şi dl Diţă Victor.

Hotărârile adoptate sunt:

2019 -adoptată cu 15 voturi ’’pentru”

2. HCL 34 privind aprobarea situaţiei financiare la data de 31.12.2018 pentru SC 

Apă şi Canal Bucov SRL -adoptată cu 15 voturi ’’pentru”

3. HCL 35 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru SC Apă şi 

Canal Bucov SRL -  adoptată cu 15 voturi ’’pentru”

4. HCL 36 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici pentr obiectivul de 

investiţii faza SF ” Modernizare strada Constantin Brâncoveanu , sat Pleaşa , 

comuna Bucov , judeţ Prahova -studiu fezabilitate -  adoptată cu 15 voturi 

’’pentru”

5. HCL 37 privind completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului 

public al comunei Bucov, jud Prahova -  adoptată cu 15 voturi ’’pentru”

6. HCL 38 privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului 

public al comunei Bucov, jud Prahova- adoptată cu 15 voturi”pentru”

7. HCL 39 privind modificarea şi completarea anexei nr 11a HCL nr 17/1999 cu 

privire la însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al 
comunei Bucov Ju d  Prahova - adoptată cu 15 voturi”pentru”

1. HCL 33 privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul

Cu respect,

SECRETAR,
NAE FLORENTINA STINA

CO



R O M A N I A  
JUDEŢUL PRAHOVA 
COMUNA BUCOV 

P R I M A R

D I S P O Z I T IA  NR . 188122 mai 2019
privind convocarea Consiliului Local al comunei Bucov, în şedinţă ordinară în ziua de 

marţi 28 mai 2019, ora 16,00 la sediul Primăriei comunei Bucov.

în temeiul prevederilor art 39 alin (1), din Legea nr 215/2001 Legea administraţiei publice 

locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare,

PRIMARUL COMUNEI BUCOV, JUDEŢUL PRAHOVA, EMITE PREZENTA DISPOZIŢIE:

Art.1 Se convoacă Consiliul Local al comunei Bucov, în şedinţă ordinară la data de 

28 mai 2019 la sediul Primăriei comunei Bucov, judeţul Prahova.

Art.2 Proiectul ordinei de zi al şedinţei este următorul:

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei din 22 aprilie 2019 .

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 

pe anul 2019 -iniţiat de dl Primar Savu Ion

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare anuale la data de 31 

decembrie 2018 ale societăţii Apă şi Canal Bucov SRL -iniţiat de dl Primar Savu 

Ion

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 

2019 pentru SC Apă şi Canal Bucov SRL -iniţiat de dl Primar Savu Ion

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul 

de investiţii ” Modernizare strada Constantin Brâncoveanu , sat Pleaşa , comuna 

Bucov, judeţ Prahova -faza studiu fezabilitate -iniţiat de dl Primar Savu Ion

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul nr 

3044/21 mai 2008 încheiat cu Romtelecom actual Telekom România 

Communications SRL -  iniţiat de dl primar Savu Ion

7. Proiect de hotărâre privind completarea Inventarului bunurilor care aparţin 

domeniului public al comunei Bucov, judeţul Prahova -  iniţiat de dl primar Savu Ion

8. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin 

domeniului public al comunei Bucov, judeţul Prahova -  iniţiat de dl primar Savu 

Ion



9. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor care 

aparţin domeniului public al comunei Bucov , judeţul Prahova- iniţiat de dl primar 

Savu Ion

10. Diverse, întrebări, interpelări.

Art.3 Prezenta dispoziţie va fi dusă la cunoştinţă publică , prin afişare la sediul autorităţilor 

administraţiei publice locale, prin grija secretarului comunei Bucov , judeţul Prahova.

PRIMAR,
V  Ci

S
SECRETAR,

J



R O M A N I A  
JUDEŢUL PRAHOVA
COMUNA BUCOV 0044/00 ac on^Q

CONSILIUL LOCAL /23.05.2019.

C ă t r e ,
Consilier loca l..............................

în temeiul prevederilor Legii nr.215/2001-Legea administraţiei publice locale, republicată, 

cu modificările si completările ulterioare sunteţi convocat să participaţi la şedinţa ordinară a 

Consiliului local al comunei Bucov, care va avea loc in ziua de marţi 22 aprilie 2019 la sediul 

Primăriei comunei Bucov , ora 16,00.

Ordinea de zi :

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei din 22 aprilie 2019 .

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli 

pe anul 2019 -iniţiat de dl Primar Savu Ion

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţiilor financiare anuale la data de 31 

decembrie 2018 ale societăţii Apă şi Canal Bucov SRL -iniţiat de dl Primar Savu 

Ion

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 

2019 pentru SC Apă şi Canal Bucov SRL -iniţiat de dl Primar Savu Ion

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul 

de investiţii ’’ Modernizare strada Constantin Brâncoveanu , sat Pleaşa , comuna 

Bucov, judeţ Prahova -faza studiu fezabilitate -iniţiat de dl Primar Savu Ion

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul nr 

3044/21 mai 2008 încheiat cu Romtelecom actual Telekom România 

Communications SRL -  iniţiat de dl primar Savu Ion

7. Proiect de hotărâre privind completarea Inventarului bunurilor care aparţin 

domeniului public al comunei Bucov, judeţul Prahova -  iniţiat de dl primar Savu Ion

8. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin 

domeniului public a! comunei Bucov, judeţul Prahova -  iniţiat de dl primar Savu 

Ion

9. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor care 

aparţin domeniului public al comunei Bucov, judeţul Prahova- iniţiat de dl primar 

Savu Ion

10. Diverse, întrebări, interpelări.
PRIMAR, 

SAVU ION
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