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REDACTAT CU OCAZIA  SEDINTEI  EXTARAORDINARE A   CONSILIULUI  
LOCAL 

 

 Sedinta  de indata  a  consiliului  local  a  fost  organizata  în baza dispoziţiei nr.7 din 21 

ianuarie   2014, emisă de domnul  Ioan Fărcălău, primarul comunei Peciu Nou. 

La  sedinta  sunt  prezenti  un numar de 10 consilieri , fiind absenti: domnul Stanoev 

Borivoi Goran ,Negru Gligor , Horga Traian, Mirianici Predrag si  Tarta Grigori   . 

Sunt prezenţi deasemenea  ,primarul comunei, secretara comunei şi consilierul juridic al 

Consiliului Local. 

Din partea cetatenilor participa la sedinta domnul Petrescu Balint . 

Datorita faptului ca ,mandatul de presedinte de sedinta a domnului consilier Tigan 

Vasile  , a expirat se impune alegerea unui nou presedinte de sedinta . Cu un numar de 9 

voturi pentru este ales ca presedinte de sedinta pentru urmatoarele trei luni domnul Paul Petru, 

prin HCL nr. 1 din 16.01.2014 . 

 In continuare se trece la dezbaterea şi votarea punctelor  înscrise  pe ordinea de zi: 

1- proiect de hotărâre nr. 1  din 08 ianuarie  2014  privind   stabilirea nivelului 

majorărilor de întârziere în cazul creanţelor datorate bugetului local; Cu 10 voturi “pentru” s-a 

adoptat hotărârea nr.2. 

 

2- proiect de hotărâre nr. 2  din 15 ianuarie  2014 privind aprobarea   contractelor 

cadru pentru furnizarae serviciilor de pază şi pompieri în comuna Peciu Nou; Cu 10 voturi 

“pentru” s-a adoptat hotărârea nr.3 

 

3- proiect de hotărâre nr. 3  din 15 ianuarie  2014 privind   anularea unor creanţe 

rămase în sold la data de 31 decembrie 2013, a căror sumă totală nu depăşeşte 40 de lei 

rezultată  în urma achitării debitelor în cursul anului . Cu 10 voturi “pentru” s-a adoptat 

hotărârea nr.4 

 

4- proiect de hotărâre 4 din 15  ianuarie  2014 privind   aprobarea unor tarife de interes 

local pe anul 2014. Cu 10 voturi “pentru” s-a adoptat hotărârea nr.5 

 

5-proiect de hotarare nr.5 din 15 ianurie 2014 privind aprobarea Planului de acţiuni şi 

lucrări de interes local ce se vor realiza în  anul 2014, de către beneficiarii Legii nr. 416/2001 

privind venitul minim garantat. Cu 10 voturi “pentru” s-a adoptat hotărârea nr.6 

 

Nemaifind alte proiecte inscrise pe ordinea de zi se trece la prezentarea adreselor , 

referatelor , cererilor adresate consiliului local: 

-Raportul de  activitate al compartimentului de asistenta sociala , semestrul II anul 

2013 .Domnii consilieri iau la cunostinta despre activitatea desfasurata a compartimentului in 

cauza . 

-Cererea nr.1115 din 08.01.2014 a Sc Biro Srl , prin care solicita aprobarea cumpararii 

SAD-urilor nr. 3 si 4 din imobilul cu numarul 278 din localitatea Peciu Nou. 

Doamna consilier juridic le face cunoscut faptul ca aceste saduri au destinatia de SAD-

ului  3 –sediu partid politic , SAD 4 –spatiu cu destinatie economica iar spatiu cu destinatia de 

sediu partid politic este ocupat de catre domana Ticarat Maria , care in urma dobandirii 

handicapului ( amputarea  unui picior) a fost provizoriu lasata sa locuiasca in acel spatiu , 

dansa neavand o locuinta . 

Domnii consilieri propun ca pentru sedinta urmatoare sa se intocmesaca un proiect de 

hotarare privind schimbarea destinatieie SAD-ului 3 din sediu de partid politic in spatiu cu 

destinatie economica si gasirea unei solutii pentru eliberarea acestuia, urmand ca ulterior 

aceste saduri sa se vanda la licitatie publica cu strigare . 

 

 

 



 

-Cererea nr.1192 din 13.01.2014 a domnului Radin  Jiva , care solicita realizarea unui 

pod peste canalul existent intre parcelele A 130/1/17 si A130/1/5 si drumul Dce112/2, al carui 

proprietar este , intrucat nu are cale de acces la acestea . 

Tinand cont de faptul ca terenurile in cauza cat si cele invecinate sunt proprietatea 

privata a diferitelor persoane , iar canalurile nu sunt in administarea Primariilor , consiliul 

local nu are atributii in acest sens , motiv pentru care cererea nu poate fi aprobata . 

 

 

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

 

 Preşedinte de şedinţă    Secretar 

 Paul Petru     Miatov Viorica -Lidia 

 

 

 

Redactat 

Consilier juridic Mihai  Iasmina 

 


