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INCHEIAT  AZI  7 IULIE 2006 

CU  OCAZIA  SEDINTEI  CONSILIULUI  LOCAL 
 
 
 Sedinta  consiliului  local  a  fost  organizata  in  baza  dispozitiei  
primarului  nr.  338/29.06.2006  comunicata  domnilor  consilieri  impreuna  cu  
ordinea  de  zi  si  convocatorul  pe  care  acestia  l-au  semnat . 
 La  sedinta  sunt  prezenti  un  numar  de  11  consilieri,  fiind  absenti 
domnul  GIURGIEV MILAN şi MĂRGĂRIT MILINA . La şedinŃă   este prezent  
domnul  primar , viceprimarul comunei şi secretara  din partea primăriei;  

Constatându-se prezenta majorităŃii consilierilor, şedinŃa este deschisă de 
domnnul Jurcă Ioan-Mihai-preşedinte   al  şedinŃelor anterioare, care propune 
domnilor consilieri să aleagă un nou preşedinte de şedinŃă. În urma propunerilor 
făcute a fost desemnată preşedintă de şedinŃă pentru trei luni, doamna HOłA 
DELIA. 

Doamna preşedintă,  supune  aprobarii  domnilor  consilieri   ordinea  de  
zi  precum  si  procesul-verbal  al  sedintei  ordinare  din  19 mai  2006  ;  cu  
unanimitatea   voturilor,  ordinea  de  zi  si  procesul  verbal  au  fost  aprobate.   
 Doamna  preşedintă prezinta  proiectele de hotărâre iniŃiate de domnul 
Luchin Ignia-primarul comunei,  pe  care  le  supune  apoi  aprobarii  domniilor  
consilieri  ,  dupa  cum  urmeaza : 

1- Aprobarea proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe 
trimestrul III 2006. 
În urma prezentării materialului şi a dezbaterilor pe marginea acestuia, proiectul 
a fost supus aprobării consilierilor prezenti,care l-au aprobat cu unanimitate de 
voturi, adoptând hotărîrea nr. 93 

2- Aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea raportului de 
evaluare în vederea vînzării imobilului cu nr. 185 din Peciu-Nou, la cererea d-lui 
BUBURUZAN DUMITRU. În urma prezentării materialului şi a dezbaterilor pe 
marginea acestuia, proiectul a fost supus aprobării consilierilor prezenti,care l-au 
aprobat cu unanimitate de voturi, adoptând hotărîrea nr. 84. 

3- Aprobarea proiectului  de hotărâre privind prelungirea contractului de 
închiriere al imobilului cu nr. 96, familiei d-lui Duma Augustin. În urma prezentării 
materialului şi a dezbaterilor pe marginea acestuia, proiectul a fost supus 
aprobării consilierilor prezenti,care l-au aprobat cu unanimitate de voturi, 
adoptând hotărîrea nr. 85 

 



4- Aprobarea proiectului de hotărâre privind atribuirea directă a 
contractului de servicii în vederea  stabilirii preŃului de vânzare în baza Legii 
112/1995, a locuinŃelor situate în Peciu-Nou la nr. 207( Clapa Ioan) şi 307 ( Gorfy 
Deneş) . În urma prezentării materialului şi a dezbaterilor pe marginea acestuia, 
proiectul a fost supus aprobării consilierilor prezenti,care l-au aprobat cu 
unanimitate de voturi, adoptând hotărîrea nr. 86. 

5- Aprobarea proiectului de hotărâre privind constatarea dreptului de 
proprietate privată a comunei Peciu Nou asupra  terenului situat în extravilanul 
localităŃii Diniaş, cu nr. Cadastral: HB 138, CTS 136/1 şi CC 137/2/2. În urma 
prezentării materialului şi a dezbaterilor pe marginea acestuia, proiectul a fost 
supus aprobării consilierilor prezenti,care l-au aprobat cu unanimitate de voturi, 
adoptând hotărîrea nr.87. 

6- Stabilirea procedurii de atribuire a contractului de lucrări publice, în 
vederea reabilitării clădirilor cu destinaŃie de şcoală generală cu clasele I-IV şi 
GrădiniŃă din localitatea Peciu-Nou. În urma prezentării materialului şi a 
dezbaterilor pe marginea acestuia, proiectul a fost supus aprobării consilierilor 
prezenti,care l-au aprobat cu unanimitate de voturi, adoptând hotărîrea nr.88. 

7-Aprobarea proiectului de hotârâre privind  dezmembrarea  cădirii situată 
în Peciu-Nou la nr. 278,evidenŃiată în CF 986 cu nr. top.217/b/17/27 şi inscrierea 
în cartea funciară a destinaŃiei noului spaŃiu rezultat „cabinet stomatologic”, 
pentru închiriere prin licitaŃie publică.În urma dezbaterii materialului , proiectul de 
hotărîre a fost respins, domnii consilieri arătând că destinaŃia iniŃială a clădirii în 
cauză a fost cea de locuinŃă pentru medicii din comună iar activitatea unui 
cabinet privat de stomatologie nu justifică dezmembrarea clădirii.S-a aprobat 
hotărîrea nr. 89 privind înscrierea în CF a destinaŃiei clădirii “Casa medicului” în 
loc de casa nr.278 cum este înscris. 

8 -Aprobarea  dezmembrării suprafeŃei de 1,50 ha teren din păşunea 
comunală 1294/1/10 în vederea atribuirii pentru construcŃii economice, la cererea 
d-nei STAHIE MARIANA reprezentanta firmei SC AGRO-VII P.D din Peciu-Nou. 
În urma analizei materialului prezentat , proiectul de hotărâre se respinge, domnii 
consilieri subliind necesitatea finalizării lucrărilor privind planul urbanistic general, 
înainte de a se hotărâ orice alt fel de dezmembrare de terenuri. 

9 -Aprobarea proiectului de hotărâre privind întocmirea unui raport de 
evaluare în vederea organizării   licitaŃiei pentru  vânzarea terenului cu 
nr.cadastral PS 1294/19  în suprafaŃă de 1,7834 ha în intravilanul extins al 
localităŃii Peciu –Nou, pentru edificare unor construcŃii economice . Şi acest 
proiect a fost respins, din considerentele arătate la proieectul anterior. 

10- Aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea contractului d 
econcesionare a cabinetului medical “Dr. Dragomir Oltea”, în sensul de a se 
înscrie alături de d-na Dragomir Oltea şi fiica acesteia-Dragomir Daniela, ca 
beneficiară a contractului, la cererea acestora. Cu unanimitate de voturi, proiectul 
a fost aprobat şi s-a adoptat hotărârea nr. 91. 

11- Aprobarea proiectului de hotîrâre privind dezmembrarea unei 
suprafeŃe de 0,40 ha teren aferent construcŃiilor proprietatea SC “Energico” SRL, 
la cererea reprezentantului acestuia, în vederea concesionării. Cu unanimitate de 
voturi a fos adoptata hotărârea nr. 92. 



12- Aprobarea proiectului de hotărâre privind studiul de fezabilitate al 
investiŃiei “ ConstrucŃia sistemului de canalizare a apelor uzate menajere, 
construcŃia staŃiei de epurare a localităŃii Peciu-Nou”. În urma prezentării 
materialului şi a dezbaterilor pe marginea acestuia, proiectul a fost supus 
aprobării consilierilor prezenti,care l-au aprobat cu unanimitate de voturi, 
adoptând hotărîrea nr. 94. 
 Se trece în continuare la dezbateri pe marginea solicitărilor depuse de 
cetăŃeni ai comunei: 
 

- doamna doctor Liubimirescu Nataşa medic de familie solicită atribuirea 
în comodat a locuinŃei de servici din clădirea cu nr. 278 “Casa medicului” . 
Analizând cererea şi Ńinând cont de propunerile domnului primar, s-a stabilit sa 
se întocmească un contracat de comodat, după efectuarea măsurătorilor, pentru 
a se delimita astfel cele trei spaŃii existente conform utilizării actuale: farmacie şi 
două locuinŃe de servici,  

-  Domnul łînŃaş Gheorghe prin avocat Mihnea Radu prezintă plângerea 
înregistrată sub nr. 4291/28-06-2006 prin care arată că a solicitat instanŃei de 
judecată anularea HCL 76/19.05.2006 şi implicit a licitaŃiei organizate pentru 
concesionarea terenurilor dezmembrate, în vederea edificării de locuinŃe.Domnii 
consilieri iau act de cele relatate .  

- Se pune în discuŃie în continuare, propunerea înaintată de domnul 
primar referitor la concesionarea serviciului de salubritate. Se propune ca 
materialul pregătit să se analizeze în şedinŃa de lucru a comisiilor de specialitate 
care apoi urmează să redacteye avizul referitor la acest proiect.  
       Nemaifiind  alte  puncte înscrise pe  ordinea  de  zi ,  sedinta  se  declara  
incheiata. 
 
 
 PRESEDINTE  DE  SEDINTA   SECRETAR 
                     HOłA DELIA    MIATOV VIORICA-LIDIA 


