ROMANIA
JUDETUL TIMIS
COMUNA PECIU-NOU
CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBAL
REDACTAT AZI 15 NOIEMBRIE 2007
CU OCAZIA SEDINTEI ORDINARE A CONSILIULUI
LOCAL
Sedinta ordinara a consiliului local a fost organizata in baza
dispozitiei primarului nr. 1982/ 09.11.2007, 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 GIURGIEV MILAN; sunt prezenŃi de asemenea, primarul viceprimarul
şi secretara comunei. La şedinŃă participă şi următorii cetăŃeni : domnul Ciocan
Vasile din Peciu-Nou nr. 170, directorii şcolilor generale din localităŃile Diniaş şi
Sînmartinu-Sîrbesc, precum ş i o parte din cetăŃenii înscrişi pe lista de priorităŃi
pentru acordarea unui loc de casă în temeiul Legii nr.15/2003.
Constatându-se prezenta majorităŃii consilierilor, şedinŃa se declară
deschisă.
Secretara comunei supune aprobării domnilor consilieri procesul-verbal al
şedinŃei ordinare din septembrie 2007, precum şi ordinea de zi comunicată odată
cu convocatorul , întocmite pentru şedinŃa ordinară curentă. Procesul-verbal a
fost aprobat în forma redactată, de asemenea şi ordinea de zi , modificată prin
înscrierea cererii depusă în timpul şedinŃei de către cei doi directori ai şcolilor
generale, referitor la funcŃionarea unităŃilor de învăŃământ ca instituŃii cu statut
juridic individual.
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:
hotărâre nr. 111 privind rectificarae bugetului pe trimestrul IV
2007,adoptată cu 12 voturi “pentru”
- hotărâre nr. 112 privind diminuarea în CF 2480 Peciu-Nou a suprafeŃei
cu număr cadastral 36-37,38/1 de la 8460 mp. la 7691 mp, în urma măsurătorilor
efectuate pentru dezmembrarea terenului aferent construcŃiei cu nr. 71 şi
aprobarea dezmembrării acestuia în două parcele, adoptată cu 12 voturi
“pentru”;
- hotărâre nr. 113 privind diminuarea în CF 2480 Peciu-Nou a suprafeŃei
cu număr cadastral 36-37,38/2 de la 9968 mp. la 9448 mp, în urma măsurătorilor
efectuate pentru dezmembrarea terenului aferent construcŃiei cu nr. 72,72-73/a şi
aprobarea dezmembrării acestuia în două parcele, adoptată cu 12 voturi
“pentru”;

- hotărâre nr. 114 privind retragerea dreptului de folosinŃă gratuită asupra
terenurilor atribuite pentru construirea locuinŃelor proprietate privată unui număr
de şase persoane şi repartizarea locurilor de casă beneficiarilor înscrişi pe lista
de priorităŃi aprobată cu HCL nr. 89 din 2005. S-au repartizat un număr de 24 de
locuri de casă fiind astfel soluŃionate cererile aprobate pe lista din anul 2005.
Hotărârea s-a adoptat cu unanimitate de voturi.(12 pentru).
- hotărâre nr. 115 privind vînzarea locuinŃei nr.211 din Peciu-Nou , la
cererea domnului BORŞOŞ ŞTEFAN, beneficiar al Legii nr. 112/1995, adoptată
cu 12 voturi.
- hotărâre nr. 116 privind concesionarea directă a terenului aferent
construcŃiilor din CF 2530 Sînmartinu-Sîrbesc, la cererea actualului proprietardomnul BUDEANU IOAN, adoptată cu 12 voturi pentru.
- hotărâre nr. 117 privind prelungirea contractului de închiriere încheiat
între primăria Peciu-Nou şi domnul DOROBANłU VOICU, pentru terenul
intravilan în suprafaŃă de 691 mp, evidenŃiat în CF 3003 cu număr cadastral A
1203/1/9 şi a dreptului de folosinŃă gratuită pentru suprafaŃa de 300 mp. cu
acelaşi număr cadastral, atribuit în temeiul legii nr. 15/2003, pentru construirea
unei locuinŃe;
- hotărâre nr. 118 privind prelungirea contractului de închiriere încheiat
între primăria Peciu-Nou şi doamna FRENł MARICICA, pentru terenul intravilan
în suprafaŃă de 680 mp,evidenŃiat în CF 2439 cu număr cadastral A
354/a/1/1/1/1/12 şi a dreptului de folosinŃă gratuită pentru suprafaŃa de 300 mp.
cu acelaşi număr cadastral, atribuit în temeiul legii nr. 15/2003, pentru
construirea unei locuinŃe, adoptată cu 12 voturi pentru.
- hotărâre nr. 119 privind prelungirea contractului de închiriere încheiat
între primăria Peciu-Nou şi domnul GOGAN CONSTANTIN-VASILE, pentru
terenul intravilan în suprafaŃă de 691 mp,evidenŃiat în CF 3003 cu număr
cadastral A 1203/1/14 şi a dreptului de folosinŃă gratuită pentru suprafaŃa de 300
mp. cu acelaşi număr cadastral, atribuit în temeiul legii nr. 15/2003, pentru
construirea unei locuinŃe, adoptată cu 12 voturi pentru;
- hotărîrea nr. 121 pribind funcŃionarea şcolilor din Diniaş şi SînmartinuSîrbesc în anul 2008-2009 ca unităŃi cu personalitate juridică distinctă.
Nemaifiind alte probleme înscrise la ordinea de zi, sedinŃa se declară
încheiată.
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