ROMANIA
JUDETUL TIMIS
COMUNA PECIU-NOU
CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBAL
INCHEIAT AZI 7 NOIEMBRIE 2006
CU OCAZIA SEDINTEI CONSILIULUI LOCAL
Sedinta consiliului local a fost organizata in baza dispozitiei
primarului nr. 505/01.11.2006 comunicata domnilor consilieri , impreuna cu
ordinea de zi si convocatorul pe care acestia l-au semnat .
La sedinta sunt prezenti 12 consilieri absentând domnul STANOIEV
ZVETOMIR, primarul comunei, viceprimarul şi secretara din partea primăriei,
D-ra preşedintă de şedinŃă – Vancu Mihaela, dă citire procesului verbal al
şedinŃei ordinare din 13 octombrie 2006 şi a punctelor înscrise pe ordinea de zi,
pe care le supune aprobării. Cu unanimitate de voturi s-au aprobat atît procesul
verbal cât şi convocatorul cu ordinea de zi.
În continuarea desfăşurării şedinŃei, se prezinta proiectele de hotărâre
iniŃiate de domnul Luchin Ignia-primarul comunei, care apoi sunt supuse
aprobarii domniilor consilieri astfel:
- Rectificarea bugetului local pe trimestrul IV al anului 2006 referitor la
capitolele de cheltuieli pentru angajarea unui nou apărător la instanŃele de
judecată şi plata drepturilor salariale restante funcŃionarilor publici – prima de
concediu pe anii 2001-2006.Cu unanimitate de voturi propunerea a fost aprobată
şi s-a adoptat astfel hotărârea nr. 131.
- Aprobarea Rapoartelor de evaluare în vederea vînzării locuinŃelor la
cererea chiriaşilor:
a)- Ogodescu Iosif beneficiar al Legii 112/1995 – locuinŃa situată în
Peciu-Nou la nr. 236 evaluată la preŃul de 53.254 lei .
b)- Ilovan Gheorghe beneficiar al Legii 112/1995- locuinŃa situată în
Peciu-Nou la nr. 426 evaluată la preŃul de 30.848 lei.
Cu unanimitate de voturi au fost adoptate hotărârile nr.132 şi 136.

- Aprobarea vânzării locuinŃei situată în Peciu-Nou la nr. 263 şi întocmirea
raportului de evaluare la cererea familiei Cobrac Valentin, beneficiară a
contractului de închiriere. Cu 12 voturi “pentru”s-a adoptat hotărârea nr. 133.
- Aprobarea Rapoartelor de evaluare a două terenuri în intravilan
proprietatea comunei, în vederea vânzării la cererea proprietarilor construcŃiilor
edificate pe aceste terenuri:
a)- 700 mp. teren aferent locuinŃei P+E cu nr. 59/C casă construită
în 2006, proprietar Hotea Sabin, la preŃul de 18,07 lei/mp .
b)-150 mp.teren aferent construcŃiei cu destinaŃie „restaurant-bar”
nr. 243/a, proprietatea d-lui Cioară Silviu, la preŃul de 14,73 lei/mp.
Referitor la vânzarea terenului evidenŃiat în CF 3253 aferent locuinŃei cu
nr. 59/C proprietatea d-lui Hotea Sabin au fost făcute alte două propuneri privind
preŃul pe mă şi anume: faŃă de 5 euro/mp propus în raportul de evaluare, domnul
Mateş Nicolae şi d-nul Jurcă Ioan propun 10 euro iar domnul Giurgiev Milan
propune 9 euro/mp. Na voturilor exprimate, s-a adoptat hotărârea cu nr. 134 la
preŃul de 9 euro/mp respective 31,50l/ mp,preŃul final fiind de 22.100 lei pentru
suprafata de 700 de mp. Hotărârea a fost adpă cu 11 voturi pentru, împotrivă
fiind d-nul Popon Viorel.
Cu privire la terenul în suprafaŃă de 150 mp afferent construcŃiei
Restaurant –Bar, evidenŃiat în CF 2739 la cererea de cumpărare depusă de dnul CioarăSilviu, faŃă de preŃul propus prin raportul de evaluare de 4 euro, au fost
făcute alte două ori: 9 euro-mp şi 11 euro/mp. În urma voturilor exprimate cu 10
voturi pentru a fost adoptată hotărârea nr. 135 la preŃul de 31.50 lei/mp.,total
4.725 lei pentru întreaga suprafaŃă. Au votat împotrivă domnii consilieri Rotaru
Cornel şi Popon Viorel.
- Angajarea unei firme de avocatură pentru consultanŃă juridică şi
repnrezentare la instanŃele de judecată. Cu unanimitate de voturi, a fost adoptată
hotărârea nr. 137.
- Aprobarea dezmembrării suprafeŃei de 5,26 ha din terenul cu număr
cadastral A.1203 Peciu-Nou şi trecerea din domeniul privat al comunei în
domeniul public, în vederea construirii StaŃiei de epurare.Cu 12 voturi pentru a
fost adoptată hotărârea nr. 138.
Nemaifiind alte probleme la ordinea zilei, şedinŃa se declară încheiată.
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