
ROMANIA 
JUDETUL  TIMIS 
COMUNA  PECIU-NOU 
CONSILIUL  LOCAL 

 
PROCES-VERBAL 

ÎNCHEIAT CU  OCAZIA  SEDINTEI  ORDINARE  A  CONSILI ULUI  LOCAL 
 

 Sedinta  ordinara  a  consiliului  local  a  fost  organizata  in  baza  
dispozitiei  primarului  nr. 34 din 14 AUGUST   2008,  comunicata  domnilor  
consilieri  impreuna  cu  ordinea  de  zi  si  convocatorul  pe  care  acestia  l-au  
semnat . 
 

La  sedinta  sunt  prezenti  un  numar  de  9 consilieri,  fiind  absenŃi 
următorii:  domnul JURCĂ IOAN, LUCHIN IGNIA, MĂRGĂRIT IONEL şi TARłA 
GRIGORI. Sunt prezenŃi de asemenea,   primarul, d-ra  viceprimar  şi  secretara 
comunei.  

 
 Constatându-se prezenta majorităŃii consilierilor, se trece  la 
desfăşurarealucrărilor şedinŃei . 
 
 Secretara comunei supune aprobării domnilor consilieri procesul-verbal al 
şedinŃei extraordinare  din 17 iulie,  precum şi ordinea de zi comunicată odată cu 
convocatorul .  Ordinea de zi a fost completată cu precizarea de a se modifica pe 
parcursul lucrărilor şedinŃei, dacă va fi necesar.Atât propunerea de completare a 
ordinii de zi cât şi  Procesul –verbal al şedinŃei extraodrinare s-a aprobat  cu 
unanimitate de voturi 
 
 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: 
 
 1. Validarea in functia de consilier local a domnului Tantas Gheorghe 
ca urmare a demisiei domnului Urda Ioan .Cu 8 voturi “pentru”, s-a aprobat 
hotărârea nr.26  ; 
 
 2. Rectificare bugetului pe trimestrul III – 2008 ,Cu 9 voturi “pentru”, s-a 
aprobat hotărârea nr. 27 ; 
 
 3. Aprobarea  raportului de evaluare privind vanzarea la licitatie a 
terenurilor din intravilan cu destinatie constructie de locuinte, Cu 9 voturi “pentru”, 
s-a aprobat hotărârea nr.28; 
 
 4. Modificarea postuluide consilier juridic al consiliului local, din  
consilier juridic IV in consilier juridic debutant Cu 9 voturi “pentru”, s-a aprobat 
hotărârea nr.29. 
  
 5. Aprobarea proiectului de horare privind acordul Consiliului local 
Peciu  Nou pentru instrumentarea proiectului integrat “ Sistem de canalizare a 
apelor uzate menajere , constructia statiei de epurare a localitatii Peciu Nou , 



modernizare strazi comunale in comuna Peciu Nou si promovare culturala prin 
achizitionarea de obiecte si echipamente specifice “ compus din :  
 - proiect principal : sistem de canalizare a apelor uzate menajere , 
constructia statiei de epurare a localitatii Peciu Nou , 
 - proiecte secundare: modernizare strazi comunale in comuna Peciu 
Nou judetul Timis  si promovare culturala prin achizitionarea de obiecte si 
echipamente specifice. Cu 9 voturi “pentru”, s-a aprobat hotărârea nr.30; 
 
 6. Adoptarea proiectului de hotarare privind aprobarea de principiu a 
infiintarii “ Serviciului comunitar de utilitati publice la nivelul comunei Peciu Nou 
judetul Timis. Cu 9 voturi “pentru”, s-a aprobat hotărârea nr.31; 
 
 7. Desemnarea reprezentantilor Consiliului local şi ai Primăriei, în 
Comisia de evaluare  si asigurare a calitatii invatamantuluişi în Consiliul de 
administraŃie  din Liceul Teoretic Peciu Nou . Cu 9 voturi “pentru”, s-a aprobat 
hotărârea nr.32; 
 
 8. Încheierea contractului de închiriere şi atribuirea gratuită a 300 mp. 
teren pentru construirea unei case de locuit în temeiul Legii nr. 15/2003, 
începând cu data de 1 septembrie 2008,la cererea soŃilor Caliu Florin şi Simona 
– Daliborca. Cu 9 voturi “pentru”, s-a aprobat hotărârea nr.33; 
 
 9. Numirea consilierilor locali care vor face parte din Comisia pentru 
vânzarea spaŃiilor medicale şi din Comisia de contestaŃii pentru vânzarea 
spaŃiilor medicale. Cu 9 voturi “pentru”, s-a aprobat hotărârea nr. 34; 
 10. Revocarea HCL nr. 38/07.03.2008 preivind prelungirea termenului 
de închiriere al unui teren, la cererea domnului Roman Oviudiu-Livius din 
localitatea Peciu-Nou. Cu 9 voturi “pentru”, s-a aprobat hotărârea nr.35; 
 
 11 Prelungirea termenului de plată penru achiziŃionarea terenului 
aferent casei de locuit, la cererea domnului Primar  Ioan Fărcălău. Referitor la 
acest proiect de hotărâre, domnul łînŃaş Gheorghe face precizarea că 
prelungirea termenului se poate aproba însă este necesar să se actualizeze 
raportul de evaluare al terenului în cauză.  
 Domnul Primar aduce la cunoştinŃa domnilor consilieri că   raportul de 
evaluare este valabil şi că nu trebuie făcută reactualizarea. În urma discuŃiilor pe 
marginea celor arătate, cu 8 voturi “pentru”, s-a aprobat hotărârea nr.36 domnul 
łînŃaş Gheorghe votând “împotrivă”; 
 
 12 Prelungirea contractului d eînchiriere pentru locuinŃa cu nr. 19/a din 
localitatea Diniaş, la cererea domnului Bogzaru Dragoliub. Cu 9 voturi “pentru”, 
s-a aprobat hotărârea nr.37; 
 
 13. Închirierea pe o perioada de un an a suprafeŃei de 29,53 mp spaŃiu 
cu destinaŃia locuinŃă de necessitate, situate în clădirea cu nr. 59 d-nei Livadariu 
Maria . Cu 9 voturi “pentru”, s-a aprobat hotărârea nr.38; 
 
  
 14. Aprobarea preŃului de vânzare al locuinŃei cu nr. 432, evidenŃiată în 
Cf 963 Peciu Nou cu nr. cadastral al parcelei 217/b/17/4, la cererea de 



cumpărare a doamnei MÎNDRU NICOLETA. Cu 9 voturi “pentru”, s-a aprobat 
hotărârea nr.39; 
 
 15. Aprobarea preŃului de vânzare al locuinŃei cu nr. 602, evidenŃiată în 
Cf 2493 Peciu Nou cu nr. cadastral al parcelei 2031/1696 la cererea de 
cumpărare a domnului Culea Daniel-Narcis. Cu 9 voturi “pentru”, s-a aprobat 
hotărârea nr.40; 
 
 La punctul II al ordinii d ezi, Cereri, adrese, interpelări diverse, domnul 
DorobanŃu Ştefan propune d-lui primar să întocmească un proiect de hotărâre 
pentru modificara HCL prin care s-a aprobat înscrierea mopedelor în comuna 
Peciu Nou, astfel încât să nu se mai ceară cetăŃenilor să prezint ela înscriere 
verificarea tehnică.  
De asemenea cere să se ia măsuri împotriva cetăŃenilor care au dobândit teren 
la Lgea nr. 15/2003 care să fie somaŃi să cureŃe de vegetaŃia uscată terenurile 
respective şi să întreŃină curăŃenia pe aceste terenuri.  
 S-a cerut domnului primar să finalizeze lucrarea de dezmembrare şi 
apartamentare a clădirii “Casa medicului şi farmacie” din Peciu Nou , preucm şi 
demararea lucrării de identificare a bunurilor imobile proprietatea comunei. 
 Totodată s-a precizat că este necesar să se apeleze  la Curtea de 
conturi Timiş pentru efectuarea verificării contabile în mandatul 2004-2008 şi pe 
baza rezultatului să se facă predarea-primirea între cei doi primary: domnul 
Luchin Ignia-primar în mandatul 2004-2008 şi domnul Ioan Fărcălău, primar ales 
pentru mandatul 2008-2012. D-ra viceprimar a fost însărcinată cu întocmirea 
unei adrese către Curtea de Conturi, în acest sens. 
 

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

 
 Preşedinte de şedinŃă    Secretar 
    MATEŞ NICOLAE    MIATOV VIORICA-LIDIA 


