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 Sedinţa Consiliului Local a fost convocată în procedura „de îndată”, în baza 
dispoziţiei primarului nr.130 emisă la data de 18 mai 2010, conform art. 39 aliniat 4 al 
Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală. 
 
 La şedinţă sunt prezenţi un nr. de 10 consilieri, fiind absenţi: d- nul Cărbunar 
Florin, Negru Grigori şi Mateş Nicolae. 
 
  Sunt prezenţi la lucrările şedinţei:  din partea Primăriei primarul şi secretara 
comunei şi 5 invitaţi, -4 cetăţeni străini din care domnul Roger D-Onofrio, în calitate 
de reprezentant al firmei „Auspex Internaţional Finance Corp.,.....” şi domnul Jichici 
Ioan-cetăţean român, care a asigurat în timpul discuţiilor, traducerea  din limbile 
italiană şi română. Celelalte persoane din partea firmei  nu au fost prezentate. 
 

Constatându-se prezenţa majorităţii  consilierilor, şedinţa se declară începută. 
 

 Domnul primar expune audienţei, scopul întrunirii Consiliului local în regim de 
urgenţă şi anume, necesitatea atribuirii în concesiune directă firemi „Auspex....”, a 
suprafeţei de 164.400 mp. teren extravilan, pentru construirea unui termodistructor în 
vederea prelucrării deşeurilor. 
 
 În cadrul discuţiilor purtate, secretara comunei încunoştiinţează consilierii 
prezenţi, asupra modalităţii legale privind concesionarea şi precizează că, în temeiul 
legii 215/2001 şi a Ordonanţei de urgenţă nr.54/2006, concesionarea poate fi făcută 
prin modalităţile legale: licitaţie sau negociere directă, dacă la organizarea în două 
rânduri a licitaţiei  nu s-au înscris minim 3 oferte valabile, pe baza unui studiu de 
oportunitate, ţinând cont şi de  prevederile Og 34/2006, cu privire la calificarea naturii 
contractului, conform activităţii ce urmează a se desfăşura. 
 
 În urma dezbaterilor pe marginea propunerilor făcute (concesionare directă şi 
prin licitaţie), consiliul local, luând act de afirmaţia făcută de reprezentanţii firmei 
investitoare din care rezultă că, termenul necesar pentru organizarea licitaţiei este de 
natură a-i împiedica să depună la timp documentaţia necesară pentru obţinerea 
finanţării , la autorităţile competente de la Bruxelles, procedează la supunerea la vot 
a celor două propuneri. În urma voturilor exprimate, cu 8 voturi pentru, 1 vot  abţinere 
(d-na Pleşu –Vancu Mihaela) şi 1 vot neexprimat (d-nul Mărgărit Ionel nu a votat fiind 
ieşit din sala de şedinţă), s-a adoptat hotărârea nr.64 privind concesionarea directă a 
terenului evidenţiat în CF 3378 Peciu Nou, Societăţii „Auspex Internaţional Finance 
Corp.,Tehnologies,Inc-Peps end Pegs Plasma Enhanced Sistems”  cu sediul legal în 
Duane Y Morris 30 South 17-th Street-Philladelphia-PA 19103-4196, S.U.A.  
 

Nemaifiind alte probleme la ordinea de zi, şedinţa se declară încheiată 
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