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PROCES-VERBAL 

ÎNCHEIAT CU  OCAZIA  SEDINTEI  ORDINARE  A  CONSILI ULUI  LOCAL 
 

 Sedinta  ordinara  a  consiliului  local  a  fost  organizata  in  baza  
dispozitiei  primarului  nr. 329 din 19 septembrie    2008,  comunicata  domnilor  
consilieri  impreuna  cu  ordinea  de  zi  si  convocatorul  pe  care  acestia  l-au  
semnat . 
 

La  sedinta  sunt  prezenti  un  numar  de  12 consilieri,  fiind  absent 
domnul LUCHIN IGNIA,. Sunt prezenŃi de asemenea,   primarul, d-ra  viceprimar  
secretara comunei,consilierul juridic ,d-nul Poszar Tiberiu si d-nul Sale Vasile. 

 
 Constatându-se prezenta majorităŃii consilierilor, se trece  la desfăşurarea 
lucrărilor şedinŃei . 
 
 Secretara comunei supune aprobării domnilor consilieri procesul-verbal al 
şedinŃei ordinare  din 19 august,  precum şi ordinea de zi comunicată odată cu 
convocatorul .  Ordinea de zi a fost aprobată, 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 ordinare 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.   Aprobarea inventarului bunurilor din domeniul public  pe anul 2008, 
proprietatea comunei Peciu Nou. S-a adoptat  hotărârea nr. 41  cu 12 voturi 
„pentru” din totalul de 13 . 
2.   Constatarea  şi sancŃionarea contravenŃiilor pe teritoriul comunei Peciu Nou. 
S-a adoptat  hotărârea nr. 42  cu 12 voturi „pentru” din totalul de 13 . 

 
3.   Aprobarea organigramei şi a statului de funcŃii în vigoare de la 1 octombrie 
2008. S-a adoptat  hotărârea nr. 43  cu 12 voturi „pentru din totalul de 13 . 

 
4.   Aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor în domeniul situaŃiilor 
de urgenŃă la nivelul comunei Peciu Nou, judeŃul Timiş; S-a adoptat  hotărârea 
nr. 44  cu 12 voturi „pentru” din totalul de 13 . 

 
5.   Prelungirea contractului de închiriere şi a dreptului de folosinŃă gratuită 
pentru terenul atribuit în temeiul   L.15/2003-d-nei Tasits Angelica, pentru 
construirea unei locuinŃe personale. S-a adoptat  hotărârea nr. 45  cu 12 voturi 
„pentru” din totalul de 13 . 

 



6.   Prelungirea contractului de închiriere şi a dreptului de folosinŃă gratuită 
pentru terenul atribuit în temeiul L.15/2003-d-lui Balaci Lucian  , pentru 
construirea unei locuinŃe personale. S-a adoptat  hotărârea nr. 46  cu 12 voturi 
„pentru” din totalul de 13 . 

 
7.  Concesionarea directă a terenului evidenŃiat în CF _____ Peciu Nou  cu nr. 
cadastral ____________ în vederea construirii unei case de locuit, d-nei TRIFOI 
MARIA ; S-a adoptat  hotărârea nr. 47  cu 12 voturi „pentru” din totalul de 13 . 

 
 

8. Aprobare proiect şi execuŃie reparaŃii drumuri şi alei în comuna Peciu-Nou; S-a 
adoptat  hotărârea nr. 48  cu 12 voturi „pentru” din totalul de 13 . 

 
9. Aprobarea înregistrării mopedelor fără revizie tehnică. S-a adoptat  hotărârea 
nr. 49  cu 12 voturi „pentru” din totalul de 13 . 
 
 Consilierul juridic a anexat referatul prin care aduce la cunosttinta prevederile 
legale cu privire la inregistrarea mopedelor iar doamna secretara instinteaza  
consilierii  ca nu  va contrasemna aceasta hotarare deoarece contravine legii . 
 
10.Rectificare buget pe trimestrul IV ; S-a adoptat  hotărârea nr. 50  cu 12 voturi 
„pentru” din totalul de 13 . 
 
11.Aprobarea acceptarea donaŃiei domnului KOPOSCSUK NICOLAE. S-a adoptat  
hotărârea nr. 51  cu 12 voturi „pentru” din totalul de 13 . 
 
 
12.   Aproba  închirierea  clădireii   situata  in  Peciu Nou la  nr.  59, doamnei 
LIVADARIU MARIA,. S-a adoptat  hotărârea nr. 52  cu 10 voturi „pentru” şi 2 
împotrivă, din totalul de 13 . 

 
 

În urma analizei pe marginea materialelor pregătite s-a constatat că nu se 
poate aproba concesionarea directă a terenului în vederea construirii unei 
locuinŃe d-rei Vancu Mihaela şi d-lui Rado Iosif şi soŃiei Rodica, deoarece acestia 
nu indeplinesc condiŃiile de vârstă prevăzute la art.15 litera (c) din legea 50/1991 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind autorizarea 
executării lucrărilor de construcŃii. 
 
 La punctul II al ordinii de zi, Cereri, adrese, interpelări diverse, domnul  
Todorov Vlastimir  propune d-lui primar să întocmească un proiect de hotărâre 
privind contorizarea apei, regularizarea acesteia de 2 ori pe an si efectuarea 
platii semestrial. 
 Domnul Lazar Marin a  solicitat  o lista cu datatornici catre primarie si 
un proiect de hotărâre pentru  recuperarea acestor datorii. 
  D-ra viceprimar   a propus un proiect de hotarare privind trecerea 
farmaciei si a casei medicului din proprietatea statului in proprietatea comunei. 
 Domnul Poszar Tiberiu a  explicat  situatia  d-lui Vaduva Gheorghe cu 
privire la  contractul de concesionare pe care acesta il are incheiat cu 
Primaria,iar domnul Mates Nicolae a propus efectuarea unui proiect de hotarare  
pentru plata redeventei  fara penalitati de întârziere de catre  acesta. 



 
 Referitor la cerea d-nei Iuliana Valmo ş  s-a hotărât neaprobarea  
concesionarii terenului aferent casei cu nr. 442 .   
 In finalul sedintei  avand in vedere ca  la adresa   intocmita de catre 
 D-ra viceprimar  Curtii  de Conturi privind  efectuarea verificării contabile în 
mandatul 2004-2008,  s-a primit raspunsul ca suntem in graficul lor pe anul 2009,  
domnii consilieri nemultumiti de acest lucru  au propus sa se faca demersurile 
necesare  potrivit prevederilor legale,  si la alte organe abilitate  pentru 
efectuarea controlului . 
      Nemaifiind alte probleme înscrise la ordinea de zi, sedinŃa se declară 
încheiată. 

 
 Preşedinte de şedinŃă    Secretar 
    MATEŞ NICOLAE    MIATOV VIORICA-LIDIA 


