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 Sedinta  ordinara  a  consiliului  local  a  fost  organizata  in  baza  
dispozitiei  primarului  nr.273 din10.06.2009  ,  comunicata  domnilor  consilieri  
impreuna  cu  ordinea  de  zi  si  convocatorul  pe  care  acestia  l-au  semnat . 

La  sedinta  sunt  prezenti  toţi cei 13 consilieri. Sunt prezenţi de 
asemenea,   viceprimarul  ,  secretara comunei şi consilierul juridic al consilului 
local . 

La lucrările şedinţei participă şi următorii cetăţenii :domnul Iovanovoci 
Tudor cu  domicilul în localitatea Timişoara şi doamna Rapciuc Mariana din 
localitatea Peciu Nou.                                                 
 Constatându-se prezenta majorităţii consilierilor, şedinţa se declară 
deschisă. 
 Secretara comunei supune aprobării domnilor consilieri procesul-verbal al 
şedinţei ordinare din luna mai 2009 , precum şi ordinea de zi comunicată odată 
cu convocatorul , întocmit pentru şedinţa ordinară curentă. Procesul-verbal  a 
fost aprobat în forma redactată, de asemenea şi ordinea de zi . La ordinea de zi 
se propune să se înscrie şi următoarele puncte: 
 -proiect de hotărâre Privind asumarea noilor indicatori economici ai lucrării 
de investiţie „Construire sistem canalizare a apelor uzate menajere şi a Staţiei de 
epurare în localitatea Peeciu Nou judeţul Timiş” ; 
 - proiect de hotărâre privind modificarea art.3 din HCL 130/14 mai 2009; 
 -proiect de hotărâre privind aprobarea  acordării unor drepturi băneşti 
funcţionarilor publici din cadrul primăriei comunei Peciu Nou; 

Propunerea se aprobă. 
 Înainte de a se trece la dezbaterea şi votarea proiectelor înscrise pe 
ordinea de zi, se prezintă de către domnul preşedinte Todorov Vlastimir, adresa 
Alianţei pentru Timiş PNL-PNTCD-FDGR , prin care se comunică consilului local 
să iniţieze procedurile de validare pentru funcţia de consilier local a domnului 
Cărbunar Florin,deoarece domnul Luchin Ignia a fost exclus din partid . 
 Cu privire la această adresă, domnul Luchin Ignia propune să se aplice 
prevederile legale de către comisia de validare şi să i se comunice rezultatul 
deoarece dânsul susţine că nu a fost înştiinţat de acest lucru din partea partidului 
şi face precizarea  că nu demisionează din acestă funcţie, deoarece consideră 
că a fost ales în mod democratic în urma alegerilor locale din iunie 2008. 
 Domnul preşedinte propune membrillor din comisia de validare să se 
întrunească a doua zi pentru a aplica prevederile legale în vigoare . 

Propunerea este  acceptată de către membrii comisiei. 
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. Modificarea Statutului de Funcţii al Primăriei Peciu Nou prin  
transformarea  şi înfiinţarea unor posturi  în vederea promovării în grad 
professional superior a salariaţilor-personal contractual  . 

În urma dezbaterilor pe marginea proiectului, s-a supus la vot şi s-a 
adoptat hotărârea nr. 149  cu 13 voturi “pentru”. 



 
 
  2. Modificarea şi completarea anexei nr. 1 a HCL nr. 77 din 

16.04.2009, referitor la   retragerea dreptului de  folosinţă veşnică asupra 
unor terenuri şi trecerea acestora din proprietatea  privată a Statului 
Român în proprietatea privată a Comunei Peciu Nou; 

În urma dezbaterilor pe marginea proiectului, s-a supus la vot şi s-a 
adoptat hotărârea nr. 150   cu 13 voturi “pentru”. 

 
  3. Aprobarea  REGULAMENTULUI  – CADRU  cu privire la 

organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor publice privind vânzarea , 
concesionarea şi închirierea  bunurilor imobile aparţinând domeniului publi 
şi privat al comunei Peciu Nou; 

În urma dezbaterilor pe marginea proiectului s-a supus la vot şi s-a 
adoptat hotărârea nr. 151  cu 13 voturi “pentru”. 

 
  4. Constituirea comisiei pentru implementarea   Programului 

naţional de sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală; 
În urma dezbaterilor pe marginea proiectului s-a supus la vot şi s-a 

adoptat hotărârea nr. 152  cu 13 voturi “pentru”. 
 
  5. Aprobarea schimbului de terenuri între comuna Peciu Nou şi  

d-nul Stoianov Iova  ; 
Referitor la acest proiect de hotărâre domnul Ţânţaş Gheorge adresează 

celor prezenţi întrebarea dacă la achiziţionarea imobilului cu nr. 192 din 
localitatea Diniaş, se cunoştea situaţia juridică a  terenului, repectiv dacă se 
cunoştea că   imobilul în cauză se extinde şi pe terenul deţinut de către domnul 
Stioanov Iova, deoarece fostul primar, domnul Lughin Ignia ,a asigurat fostul 
consilu  local că totul este în regulă şi construcţiile sunt amplasate pe terenul 
proprietatea comunei. 

Doamna secretară  răspunde domnului Ţânţaş Gheorghe că acest lucru 
se cunoştea  la momentul discuţiilor cu privire la cumpărarea clădirii cu nr. 192. 

Domnul Tânţaş Gheorghe arată că  fostul consiliu local a aprobat pentru 
achiziţionarea acestui imobil suma de 480.000 lei dar la achiziţionarea lui  s-a 
achitat suma de 520.000 lei şi acum pentru a clarifica situaţia juridică a terenului 
actualul consiliu este nevoit să accepte un schimb de teren cu o persoană fizică, 
pentru că  după cumpărarea construcţiei se dovedeşte că imobilul se află 
amplasat pe  terenul acestui domn. 

Domnul Luchin Ignia preia cuvântul pentru a explica cele întâmplate, 
afirmând  că,  actul de achiziţie al imobilului-contractul de vânzare –cumpărare 
are avizul  Direcţiei Generale a Finanţelor Publice, este recunoscut de notar , 
înscris de către OCPI şi din punct de vedere juridic, acesta este perfect legal. 
Domnul Stoianov Iova este în posesia unui extras de carte funciară care atestă 
că are în proprietate terenul darn u prezintă în consiliul local şi un plan de situaţie 
al acestui teren, din care să rezulte că acolo se află construit imobilul cu nr. 192. 
 În continuare intervine domnul preşedinte de şedinţă şi aminteşte domnilor 
consilieri că în discuţie este proiectul de hotărâre privind aprobarea schimbului 
de teren cu domnul Stoianov Iova ,proprietarul terenului pe care se află edificată 
o parte din imobilul cu nr. 192 Diniaş. 

 Domnul Mateş Nicolae  afirmă că situaţia cu privire la acest imobil ( casa 
şi  teren ) , a fost prezentată denaturat  fostului consiul local, iar terenul a cărui 
proprietar este domnul Stoianov a fost obţinut de către acesta in mod fraudulos, 
deoarece dreptul de proprietate asupra terenului prin uzucapiune, nu putea fi 
constatat  de instanţă  în favoarea d-lui Stoianov de vreme ce pe acest teren se 



afla edificată o construcţie cu un alt proprietar şi anume, societatea agricolă 
Agroproduct din localitatea Diniaş. 

Doamna secretară face cunoscut faptul că pentru a obţine un teren prin 
uzucapiune trebuie ca cel în cauză să  facă dovada că a folosit terenul timp de 
cel puţin 25 ani ca un bun proprietar , martori care să susţină acest lucru, să 
prezinte o adeverinţă de la primărie din care să rezulte că a plătit impozit în tot 
acest timp şi în plus nu se poate obţine uzucapiune pe un teren pe care  este 
edificată o construcţie cu un alt proprietar. 

Domnul Dorobanţu Stefan adresează doamnei secretar întrebarea de ce 
aceste lucruri nu au fost supuse spre discuţie la momentul propunerii de 
cumpărare a acestui imobil, pentru a nu se comite nici o neregulă.    

Doamna secretar arată că acum domniile lor au cunoştinţă de starea de 
fapt reală şi tot în mod illegal doresc să rezolve situaţia, când aceasta ar fi putut 
să se  rezolve în instanţă, dacă se solicita stabilirea situaţiei anterioare înscrierii 
uzucapiunii în favoarea d-lui Stoianov şi astfel terenul să revină proprietarului de 
drept şi anume comunei Peciu Nou.  

Domnul Luchin Ignia intervine şi aminteşte domniloir consilieri că toate 
actele care au stat la baza acestei achiziţii au fost verificate de Direcţia Generală 
a Finanţelor Publice . 

Doamna consilier juridic preia cuvântul pentru a spune celor prezenţi că 
situaţia reală din teren şi situaţia din acte nu corespunde şi că la momentul în 
care s-a hotărât achiziţionarea acestui imobil, consilul local împreună cu 
conducerea primăriei ar fi trebuit să solicite o lucrare de ridicare topografică, 
pentru a  verifica dacă situaţia din teren corespunde cu cea din acte. 

Doamna secretar aminteşte că imobilul cu nr. 192 Diniaş în realitate este 
edificat pe două nr. topografice . 

Domnul Luchin Ignea intervine şi afirmă că imobilul în cauză se află pe un 
singur nr. topografic . 

Doamna viceprimar Vancu mihaela face afirmaţia că personal este de 
acord cu efectuarea schimbului de teren , însă nu şi cu preţul terenurilor rezultat 
din rapoartele de evaluare  anexate la proiectul de hotărâre. 

Intervine domnul preşedinte de şedinţă care supune  la vot proiectul de 
hotărâre . 

În urma dezbaterilor şi supunerii la vot  proiectul de hotărâre nu a întrunit 
numărul necesar de voturi pentru a fi aprobat , rezultatul votului fiind următorul : 
7 voturi “pentru “ 2 voturi “împotrivă” şi 4 abţineri. 

 
6. Aprobarea preţului de vânzare al terenului înscris în CF 400183 

Peciu-Nou,cu nr. cadastral 400183-C1 în suprafaţă de 583  mp. la preţul de 5  
euro/mp  ,respectiv 12.191 lei , la cererea preprietarului construcţiei 
edificate pe acest teren ,d-nul Suta Darius. 

Cu privire la acest proiect de hotărâre ,doamna secretară  solicită domnilor 
consilieri acordul de a prelungi teremenul de plata la cererea beneficiarului, de la 
cel mult 30 de zile la cel mult 90 de zile şi comunică celor prezenţi că preţul în lei 
va fii de 12.277 lei în loc de 12.191 lei ,deoarece se calulează la raportul de 
schimb valutar din  ziua adoptării hotărârii. 

Domnii consilieri sunt de acord cu aceste completări. 
Doamna Vancu Mihaela, preia cuvântul şi face precizarea că acest teren 

se găseşte în aceeaşi zonă ca şi terenul propus la schimb în proiectul discutat 
anterior şi preţul /mp este tot de 5 euro. 

În urma dezbaterilor şi supunerii la vot,  proiectul de hotărâre nu a întrunit 
numărul necesar de voturi pentru a fi aprobat, rezultatul votului fiind următorul : 8  
voturi “pentru “ şi 5 abţineri. 

 



7.Aprobarea noilor indicatori economici  actualizaţi cu rata inflaţiei 
stabiliţi în devizul general întocmit la faza de proiectare a documentaţiei 
pentru implementarea lucrării de investiţie „Construire sistem canalizare a 
apelor uzate menajere şi a Staţiei de epurare în localitatea Peciu Nou 
judeţul Timiş. 

În urma dezbaterilor pe marginea proiectului s-a supus la vot şi s-a 
adoptat hotărârea nr. 153  cu 13 voturi “pentru”. 

 
Înainte de a se trece la următorul proiect de hotărâre, se dă cuvântul 

doamnei Rapciuc Mariana . 
Doamna Rapciuc Mariana preia cuvântul şi aminteşte actualului consiu că 

de nenumărate ori, a solicitat cumpărarea imobililui a cărei chiriaşă este şi nu a 
primit nici un răspuns, mai mult decât atât, având în vedere faptul că acest imobil 
se află pe terenul unde este prevăzut a se construi terasa căminului cultural ,îi 
este teamă să nu fie evacuată şi să rămână fără acoperiş desupra capului. 

Domnii consilieri o asigură pe doamna Rapciuc Mariana, aducându-i la 
cunoştiinţă şi adresa primită din partea Preşedintelui României la sesizarea 
acesteia, că nu s-a pus în nici un moment în discuţie evacuarea şi trimiterea în 
stradă a acesteia, ci s-a propus repartizarea unei alte locuinţe . 

Doamna Rapciuc Mariana afirmă că este de acord cu mutarea într-o altă 
locuinţă şi solicită pentru a fi în siguranţă să i se prelungească contractul de 
închiriere pe actuala locuinţă, dat fiin faptul că acesta a axpirat la data de 
31.05.2009. 

Având în vedere cererea verbală a doamnei Rapciuc Mariana, s-a aprobat 
prelungirea contractului de închiriere şi astfel a fost adoptată hotărârea nr. 154  
cu 13 voturi “pentru”.  

 
8. Aprobarea preţului de vânzare al terenului înscris în CF 2440      

Diniaş , cu număr cadastral 354/a/1/1/1/1/2 în suprafaţă de 2683 mp la preţul 
de 3,49 euro/mp  ,respectiv 39.118 lei , la cererea proprietarului construcţiei 
edificate pe acest teren, d-nul Manea Felix; 

În urma dezbaterilor pe marginea proiectului s-a supus la vot şi s-a 
adoptat hotărârea nr. 155  cu 13 voturi “pentru”. 

 
9. Prelungirea  contractului     de  inchiriere  pentru  o  locuinta la 

cererea de  domnul Chifan  Mihai; 
Datorită faptului că domnul Chifan Mihai nu a achitat impozitul şi taxele 

locale de aproximativ doi ani s-a hotărât ca pentru recuperarea acestor debite 
compartimentul de specialitate să aplice prevederile legale şi după somarea la 
plată, în cazul în care nu va răspunde solicitării, să fie acţionat la instanţa de 
judecată pentru recuperarea debitului datorat. 

În urma dezbaterilor pe marginea proiectului s-a supus la vot şi s-a 
adoptat hotărârea nr. 156  cu 13 voturi “pentru”. 

 
 10.Prelungirea  contractului     de  inchiriere  pentru  o  locuinta la 

cererea d-nei Seserman Elisabeta ; 
În urma dezbaterilor pe marginea proiectului s-a supus la vot şi s-a 

adoptat hotărârea nr. 157  cu 13 voturi “pentru”. 
 
11. Întocmirea raportului de evaluare al locuintei in vederea vânzării, 

la cererea beneficiarei contractului de închiriere  d-na Livadariu Maria; 
Referitor la acest proiect, au fost o serie de discuţii printre care domnul 

Ţânţaş Gheorghe a amintit domniilor consilieri că doamnei Livadariu Maria i s-a 
aprobat închirierea imobilului pe o perioadă de un an şi dată fiind situaţia 



imobilului în care locuieşte doamna Rapciuc Mariana ,propune să se efectueze o 
apartamentare a primului imobil pentru ca  acesta din urmă să fie mutată în 
alături de domana Livadariu Maria . 

Domnul Dorobanţu Stefan afirmă că trebuie luată în considereare situaţia 
cu privire la nr. de membrii care locuiesc împreună cu  doamna Livadariu Maria, 
ca familie a  acesteia ,iar imobilul în cauză necesită reparaţii capitale. Având în 
vedere acestea Domnul Dorobanţu Stefan propune să se aprobe vânzarea . 

În urma dezbaterilor şi supunerii la vot  proiectul de hotărâre nu a întrunit 
numărul necesar de voturi pentru a fi aprobat  ,rezultatul votului fiind următorul : 
7  voturi “pentru “ şi 6 voturi împotrivă. 

12. Modificarea art.3 din HCL 130/14 mai 2009 în sensul de a se 
concesiona terenul aferent constructiilor edificate, firmei SC TUBO PLAST 
SRL şi nu reprezentantului acesteia-domnul Orian Tiberiu cum din greşeală 
s-a procedat. 

În urma dezbaterilor pe marginea proiectului. s-a supus la vot şi s-a 
adoptat hotărârea nr. 158  cu 13 voturi “pentru; 
 

13. Alocarea sumei de 4500 lei  echipei de fotbal masculin a Şcolii cu 
clasele I-VIII din localitatea Diniaş, calificată pe locul I în cadrul Cupei 
„Danonino” organizată la Bucureşti, reprezentând premiu pentru 
performanţa realizată . 

Doamna viceprimar Vancu Mihaela propune ca alături de suma de 4500 
lei să se aprobe şi suma de 1500 lei pentru aniversarea zilei copilului în 1 iunie. 

Propunere a fost acceptată de domnii consilieri şi în urma dezbaterilor pe 
marginea proiectului, s-a supus la vot şi s-a adoptat hotărârea nr. 159   cu 13 
voturi “pentru”. 

 
14. Aprobarea  acordării unor drepturi băneşti funcţionarilor publici 

din cadrul primăriei comunei Peciu Nou. 
 Doamna secretar aduce la cunoştiinţa domnilor consilieri  adresa nr. 1164 
din 02.06.2009 a Sindicatului Liber al Salariaţilor din Primăria municipiului 
Timişoara(…..) prin care se solicită consiliului local şi d-lui primar să  dispună 
alocarea fondurilor, calcularea şi plata către salariaţii funcţionari publici, membrii 
de sindicat, corespunzător perioadei lucrate de fiecare, a drepturilor salariale 
reprezentând suplimentul postului şi suplimentul treptei de salarizare , fiecare în 
cuantum de 25%,retroactive de la 1.04.2004-până la încetarea raportului de 
muncă ,  în baza Legii nr. 188/1994 privind Statutul funcţionarului public şi a 
sentinţei civile definitive şi irevocabile nr. 471/CA din 28.04.2009 a Tribunalului 
Timiş. În plus, cu aceeaşi adresă se face cunoscut faptul că multe dintre  
primăriile şi alte instituţii bugetare din judeţ şi ţară, au acordat aceste drepturi 
salariale fără sentiinţă judecătorească. 

Domnul Mărgărit Ionel, face cunoscut faptul că şi şcolile au sentinţă 
definitivă şi irevocabilă  şi solicită punerea în aplicare a acesteia. 

Intrevine domnul consilier Negru Glogor afirmând că aceste cheltuieli 
către profesori şi funcţionarii publici să le suporte Ministerul. 

Domnul Tarţa Grigori aminteşte domnilor consilieri că suntem în criză 
economică la nivel de ţară şi  în condiţii de recesiune  drepturile se diminuează. 

În urma dezbaterilor şi supunerii la vot,  proiectul de hotărâre nu a întrunit 
numărul necesar de voturi pentru a fi aprobat, rezultatul votului fiind următorul : 3  
voturi “pentru “ şi 5 voturi împotrivă şi 5 abţineri. 

 
 
 



Se trece apoi la punctul II înscris pe ordinea de zi, cereri, 
interpretări,diverse. 

 1Referatele cu nr. 4558 / 08.05.09 , 5264 / 02.06.09 si 
5375/05.06.09,intocmite de  d-na Poszar Silvia ,inspector taxe şi impozite în 
cadrul primăriei Peciu Nou . 

 
Doamna consilier juridic prezintă referatele cu nr. cu nr. 4558 / 08.05.09 , 

5264 / 02.06.09 si 5375/05.06.09 ,intocmite de  d-na Poszar Silvia ,prin care se 
aduce la cunoştiinţa consilului local că pe o patre din apartamentul cu nr. 1 
rezultat în urma apartamentării imobilului cu nr. 72-73 din localitatea Peciu Nou,  
este încheiat contract de închiriere cu Societatea agricolă  „17 Decembrie 1989”, 
iar suprafaţa rămasă este nevalorificată, la fel şi terenul agricol cu suprafaţă de 
1516 mp. la care a renunţat domnul Văduva Gheorghe şi terenul retras domnului 
Grozea Iancu sunt de asemenea nevalorificate şi enumeră persoanele care au 
debite restante la chirie ,concesionare şi Legea 112/1195: 

Rapciuc Mariana  Peciu Nou ,  2511 lei 
Pârvan Constantin Peciu Nou ,   5704 lei  
Tomolea Bela Peciu Nou,         3405 lei 
Dumitru Loredana Peciu Nou        751 lei  
Partidul Social Democrat Peciu Nou _1449 +1612 impozit  
Paraschiv Eugen Sînmartinul Sîrbesc _19068 lei  
Dorobanţu Marian Peciu Nou  657 lei  
Olar Daniel Peciu Nou           2073 lei ,la care se adaugă  penalităţile 

pentru fiecare zi de întârziere. 
Cu privire la aceste referate, domnii consileri au hotărât efectuarea unei 

sub-apartamentări a apartamentului cu nr. 1 din clădirea cu nr. 72-73 din 
localitatea Peciu Nou ,trimiterea către debitori a unei înştiinţări de plată cu 
termen scadent până la 31 iulie 2009, iar  în caz de neplată ,acţionarea în 
instanţă pentru a recupera aceste dabite şi în ceea ce priveşte terenurile 
nevalorificate, consilul local aşteaptă cereri din partea celor interesaţi de acestea  

 
 3.Cererea d-nului  Vâlcu Lucian, administratorul firmei Sc „Delta 
Cofeecup” Srl. 

Domnul Vâlcu Lucian  solicită închirierea unei suprafeţe de teren din 
domeniul public ,din faţa punctului de lucru din localitatea Peciu Nou nr. 272 
pentru perioada 01.06.2009 -31.08.2009 ,pentru a amenaja o tereasă . 

Domnii consileri sunt de acord cu amenajarea unei terase  şi îi recomandă 
domnului Vâlcu Lucian să se adreseze doamnei Toma Antonia ,arhitecta 
primăriei Peciu Nou pentru obţinerea certificatului de urbanism şi a autorizaţiei de 
construire 

. 
 4.Cererea cu nr. 4867 din 18.05.2009 a SA „17 Decembrie  1989” 
Peciu Nou . 

Conducerea firmei Sa “17 Decembrie 1989” solicită concesionarea 
terenului aferent construcţiei cu destinaţia “brutărie “,în vederea intabulării 
constructiei ,deoarece acestă construcţie a fost preluată de către firmă în urma 
desfiinţării CAP Peciu Nou . 

Doamna viceprimar ,Vancu Mihaela prezintă RLV_ul terenului unde se 
află edificată acestă contrucţie şi aduce la cunoştiinţa consilierilor locali că pentru 
a putea concesiona terenul solicitat de către firma SA “17 Decembrie 1989”, este 
nevoie de o dezmembrare a terenului şi propune domnilor consilieri să aprobe 
efectuarea acestei dezmembrări. 

Propunerea este  acceptată de către toţi domnii consilieri ,urmând ca după 
finalizarea dezmembrării se se aprobe concesionarea terenului către solicitanţi. 



 
5.Referatul doamnei Mateş Sofia ,referent contabil în cadrul primăriei 

Peciu Nou. 
Doamna consilier juridic dă citire referatului întocmit de doamna contabilă 

,Mateş Sofia prin care aduce la cunoştiinţa consilului local că domnul Văduva 
Gheorghe a solicitat decontarea cheltuielilor efectuate cu ocazia scoaterii din 
circuitul civil al terenului care i-a fost concesionat . 

Domnii consilieri, în urma ascultării acestui referat au convenit a I se 
comunica domnului Văduva Gheorghe că astfel de  cheltuieli nu sunt suportate 
de către primărie. 

 
6. Adresa cu nr. 6474/S4/27.05.2009 a Instituţiei Prefectului Timiş . 
Doamna consiler juridic prezintă adresa Instituţiei Prefectului Timiş ,prin 

care se solicită comunicarea temeiului legal în baza căruia consilul local a 
procedat la închirierea directă a spaţiului cu destinaţia farmacie înscris în CF 
400093 –C1 –U3  şi 400093 C1-U5 Peciu Nou . 

Domnii consileri solicită doamnei Berecici Iasmina, consilerul juridic al 
consilului local, să formuleze un răspuns către Instituţia Prefectului judeţului 
Timiş în care să menţioneze considerentele care au stat la baza acestei decizii şi 
că norma legală este cea   menţionată în pre ambulul hotărârii . 

 
În continuare, se dă cuvântul domnului Iovanovoci Tudor cu  domicilul în 

localitatea Timişoara, care prezintă situaţia terenului pe care l-a cumpărat din 
2007 de la o peresoană fizică, dar a cărui proprietar este comuna Peciu Nou, 
afirmând că fostul primar şi-a dat acceptul pentru acestă vânzare . 

Doamna Vancu Mihaela  arată  că nu este singurul caz de acest gen şi că 
s-a comis o ilegalitate, deoarece un cetăţean al comunei a vândut terenul care 
nu îi aparţinea . 

Domnul Luchin Ignia intervine şi aminteşte domniilor consileri că din 
păşunea localităţii Sînmatinul Sîrbesc s-au dezmembrat şi s-au intabulat 30 de 
parcele dintre care pe 19 dintre acestea sunt  edificate case de locuit  şi că este 
nevoie să se depisteze o modalitatea legală de atribure a acestor terenuriavând 
în vedere că între ani 1922 -1930 Statul Român a atribuit aceste terenuri însă nu 
egzista acte în acest sens . 

Doamna Vancu Mihaela preia cuvântul pentru a le spune domnilor 
consileri că împreună cu consilerul juridic al consilului local, Berecici Iasmina şi  
domnul avocat Paşca  au analizat aceste situaţii şi au ajuns la concluzia că 
terenurile pe care nu sunt edificate case de locuit nu se pot atribui decât prin 
licitaţiei publică iar terenurile pe care s-au construit locuinţele până în anul 1990, 
pot fi concesionate direct, cu hotărârea consiliului local, proprietarilor 
construcţiilor. 

Domnul Luchin Ignia propune să se adopte o hotărâre de consiu la fel ca 
şi hotărârea din 2003 care a stat la baza atribuirii gratuite a terenului aferent 
imobilelor vândute la Legea 112/1995. 

Doamna consiler juridic afirmă că în acestă situaţie nu se poate adopta o 
astefel de hotărâre deoarece nu există temei legal. 
 Doamna Vancu Mihaela îi sugerează domnului Iovanovici Tudor pentru a 
rezolva acestă situaţie să îşi recupereze pe cale amiabilă sau prin judecată suma 
de 2500 euro plătită pentru teren de la cel în cauză şi copiii dânsului să depună o 
cerere la sediul primăriei pentru a beneficia de prevederile Legii 15/2003 . 

Domnul consilier Orosz Viorel solicită preluarea cuvântului pentru a aminti 
domnilor consileri că trebuie  rezolvată această problemă şi că  nu sunt 
consecvenţi în luarea deciziilor, deoarece  la sedinţele pe comisii şi atunci când 



domnul primar este prezent se votează intr-un fel, iar când acesta nu este 
prezent se votează altfel. 
 În Încheiere doamna Vancu Mihaela face apel la    domnii consileri pentru 
a stabili o zi de muncă pe teren, împreună cu arhitecta primăriei, deoarece 
doreşte să le prezinte cămine de apă şi fose  construite pe domeniul public. 

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

 
 Preşedinte de şedinţă    Secretar 
    Vlastimir Todorov    Miatov Viorica-Lidia 


