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PROCES-VERBAL 

REDACTAT  AZI  20 SEPTEMBRIE 2007 
CU  OCAZIA  SEDINTEI  ORDINARE  A  CONSILIULUI  

LOCAL 
 

 Sedinta  ordinara  a  consiliului  local  a  fost  organizata  in  baza  
dispozitiei  primarului  nr. 1095/ 14.09.2007,  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  absent   
domnul  DRĂGAN GABRIEL şi STANOIEV ZVETOMIR; sunt prezenŃi de 
asemenea,   primarul viceprimarul  şi  secretara comunei. La şedinŃă participă şi 
următorii cetăŃeni : domnul OSTOIN Milorad-preot al BOS din Sînmartinu 
Sîrbesc, şi unii membrii ai onsiliului parohial, d-nul CIOCOV DINA- preot al BOS 
din Peciu-Nou, domnul Todorov Vlastimir-directorul Şcolii Generale din 
localitatea Diniaş. 

 
 Constatându-se prezenta majorităŃii consilierilor, şedinŃa se declară 
deschisă. 
 
 Secretara comunei supune aprobării domnilor consilieri procesul-verbal al 
şedinŃei ordinare din august 2007, precum şi ordinea de zi comunicată odată cu 
convocatorul , întocmit pentru şedinŃa ordinară curentă. Procesul-verbal  a fost 
aprobat în forma redactată, de asemenea şi ordinea de zi . 
 
 Se propune să se dea cuvândul cetăŃenilor  prezenŃi la şedinŃă : 
 
 Domnul preot Ostoin Milorad şi Ciocov Dina, lolicită alocarea din bugetul 
local a sumelor necesare pentru finalizarea lucrărilor de reabilitare a Bisericii  din 
Sînmartinu Sîrbesc, respectiv de începere a construcŃiei Bisericii în Peciu-Nou. 
În urma discuŃiilor purtate pe marginea acestor solicitări, s-a convenit ca după 
vânzarea locurilor de casă din Peciu-Nou, să se repartizeze fiecărei parohii o 
sumă de bani pentru construcŃia Bisericilor Ortodoxe Sârbe. 
 
 Se trece în continuare la dezbaterea şi votarea proiectelor înscrise pe 
ordinea de zi. În urma analizei pe marginea materialelor pregătite, au fost 
adoptate următoarele hotărâri: 
 
 Aprobarea proiectului de hotărâre privind prelungirea contractului de 
închiriere şi a dreptului de folosinŃă gratuită asupra terenului atribuit pentru 
construcŃia unuei locuinŃe în temeiul legii nr. 15/2003, domnului Gal Traian. Cu 
unanimitate de voturi s-a adoptat HCL 103 privind prelungirea contractului . 
 



 Aprobarea proiectului  de hotărâre privind achiziŃionarea imobilului 
compus din construcŃia cu numărul 192 şi teren aferent în suprafaŃă de 1460 mp. 
evidenŃiat în CF 141 Diniaş cu număr cadastral 172, cu destinaŃia cămin cultural 
la suma de 499.365 lei cu TVA, conform raportului de evaluare întocmit. La 
analiza proiectului de hotărâre întocmit de domnul Primar, Comisiile de 
specialitate au propus să se construiască un cămin nou cu această sumă şi 
totodată să se consulte populaŃia.  Domnul Giurgiev Milan susŃine proiectul de 
achiziŃie al clădirii arătând că aceasta face parte din patrimonial satului, este 
construit de cetăŃenii din localitate şi poate fi utilizat după cumpărare, în folosul 
acestora ca sediu de cămin cultural, cabinet medical şi farmacie.Precizează că 
dacă vânzarea nu se va face în forma propusă, este nevoit să vândă imobilul la 
licitaŃie publică.  

Domnul Primar precizează că  odată cu bugetul aprobat pe anul 2007, s-a 
alocat pentru această achiziŃie suma de 300.000 lei şi nu întelege de ce se mai 
pune în discuŃie dacă este bines au nu să se realizeze cumpărarea clădirii, de 
vreme ce acest lucru a fost stabilit deja. Totodată, precizează că răspunderea 
pentru achiziŃionarea clădirii îi revine dumnealui şi că îşi asumă răspunderea 
pentru aceasta.  

Doamna Vancu Mihaela arată că în Raportul de evaluare este ataşat un 
extras CF din 2006 şi crede că ar fi fost mai potrivit ca CF-ul să fie de dată 
recentă.În urma dezbaterii acestui propiect de hotărâre,  

Se propune ca votul proiectului să se realizeze în absenŃa d-lui Giurgiev 
Milan care este astfel invitat să părăsească şedinŃa. După exprimarea voturilor, 
cu 10 voturi “Pentru” s-a adoptat HCL nr. 104 privind cumpărarea imobilului. 

 
 Aprobarea proiectului de hotărâre privind prelungirea  contractului de 

închiriere  încheiat între primăria Peciu-Nou şi domnul RUS VASILE , pentru 
terenul intravilan în suprafaŃă de 650 mp,evidenŃiat în CF 354 Diniaş, cu număr 
cadastral 345/1/1/1/1/10 şi a dreptului de folosinŃă gratuită pentru suprafaŃa de 
300 mp. din parcela cu acelaşi număr cadastral, atribuit în temeiul legii nr. 
15/2003, pentru construirea unei locuinŃe;cu 11 voturi “pentru” s-a adoptat HCL 
105. 

 
Aprobarea proiectului de hotărâre privind asocierea dintre Comuna Peciu-

Nou şi AsociaŃia cultural-sportivă „Diniaşanca” din localitatea Diniaş;Cu 
unanimitate de voturi proiectul a fost aprobat.S- adoptat HCL 106. 

 
Aprobarea proiectului de hotărâre privind atribuirea locuinŃei situată în 

Peciu-Nou la nr. 73, familiei Vodă Anghel şi Gabriela, şi rezilierea contractului de 
închiriere pentru acelaşi imobil , dintre Primăria Peciu-Nou şi AsociaŃia Agricolă 
„Ogorul” din Peciu-Nou;Cu 11 voturi “pentru” s-a adoptat HCL 107. 

 
Aprobarea proiectului de hotărâre privind prelungirea  contractului de 

închiriere  încheiat între primăria Peciu-Nou şi domnul PARASCHIV DORIN 
pentru terenul intravilan în suprafaŃă de 691 mp, evidenŃiat în CF 3068 Peciu-
Nou cu număr cadastral A 1203/1/3/13 şi a dreptului de folosinŃă gratuită pentru 
suprafaŃa de 300 mp. din terenul cu acelaşi număr cadastral, atribuit în temeiul 
legii nr. 15/2003, pentru construirea unei locuinŃe;Proiectul s-a aprobat cu 11 
voturi “pentru” şi s-a adoptat astfel HCl 108. 

 
Aprobarea proiectului de hotărâre privind prelungirea  contractului de 

închiriere  încheiat între primăria Peciu-Nou şi domnul CONIA MARIAN, pentru 



terenul intravilan în suprafaŃă de 691 mp,evidenŃiat în CF 3003 cu număr 
cadastral A 1203/1/11 şi a dreptului de folosinŃă gratuită pentru suprafaŃa de 300 
mp. cu acelaşi număr cadastral, atribuit în temeiul legii nr. 15/2003, pentru 
construirea unei locuinŃe;Cu 11 voturi “pentru” s-a adoptat HCL nr. 109. 

 
 Aprobarea proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului local.Cu 

10 voturi “Pentru” a fost adoptată HCL 110. Domnul Rotaru Cornel a votat 
împotrivă , deoarece nu este de accord ca serviciul de pază să fie susŃinut din 
bugetul local şi nu de la autofinanŃare. Arată că astfel, acest serviciu va constitui 
doar o cheltuială în plus , fără să se facă simŃită prezenta paznicilor în comună. 
Dacă ar fi fost plătiŃi în continuare din banii încasaŃi de la cetăŃeni, paznicii ar fi 
fost interesaŃi să îşi îndeplinească sarcinile de service mai conştiincioşi, însă 
dacă vor fi lătiŃi de la buget, acest lucru nu se va întâmpla. 

 
Nemaifiind alte probleme la ordinea de zi, şedinŃa se declară încheiată. 
 

 
 

 Preşedinte de şedinŃă    Secretar 
       Popon Viorel    Miatov Viorica-Lidia 


