ROMÂNIA
JUDEŢUL TIMIȘ
COMUNA PECIU NOU
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL
Încheiat azi 21 martie 2016 (LUNI ) orele 16.00, cu ocazia sedinţei de îndată a Consiliului Local
Peciu Nou, convocată de către primar – Mărgărit Ionel , în conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001,
republicată , cu modificările şi completările ulterioare .

La şedinţă participă un număr de 11 consilieri în funcţie din totalul de 14 mandate :dl. Stanoev
Borivoi- Goran, dl. Tarța Grigori, dl. Negru Grigor , dl. Titerlea Eugen, dl. Urda Ioan, dl. Dorobanțu
Ștefan , dl. Horga Traian dl. Bica Dorin , dl. Todorov Vlastimir , dl. Șuta Eugen și domnul Kaufmann
Francisc - Adalbert . Lispsec domnii consilieri Orosz Viorel , Horga Traian și Paul Petru .
Mai participa , d-na secretară Rotaru Elena și d-na Stoianov Alexandra , referent la primăria Peciu
Nou .
Domnul președinte de ședință dă citire ordii de zi .
1. Adoptarea hotărârii nr. 31 din 21 martie 2016 privind aprobarea acordării unei facilități fiscale
pentru contribuabilii care și-au achitat integral debitele principale și cota de 30% din majorările de
întârziere până la data de 31 martie 2016.
În urma discuțiilor purtate domnul președinte de ședintă supune la vot ,
Cu 11 voturi „ pentru „ se adoptă Hotărârea nr. 31 .
2. Adoptarea hotărâriii nr. 32 din 21 martie 2016 privid novația contractului de închiriere la pășunat
cu Contract de închiriere pentru suprafețele de pășuni aflate în domeniul privat al comunei Peciu Nou.
Cu 11 voturi „ pentru „ se adoptă Hotărârea nr. 32 .
3.Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului local Peciu Nou din data de 29
februarie 2016.
Procesul verbal este aprobat în forma redactată .
Domnul președinte de ședință , văzând că nu mai sunt alte probleme care să fie discutate, declară
şedinţa închisă. Mulțumește domnilor consilieri pentru participare!
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