ROMÂNIA
JUDEŢUL TIMIȘ
COMUNA PECIU NOU
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL
Încheiat azi 19 august 2016 (luni ) orele 19,00
cu ocazia ședinței extraordinare a consiliului local
La şedinţa de indata a consiliului local al comunei Peciu Nou , convocata de Primarul comunei
Dragan Gabriel Razvan cu dispozitia nr. 132 din 18 august 2016 , participa urmatorii consilieri locali :
D-na ASnton Zamfira- Liana , dl. Farcalau Ioan , dl. Lungu Bogdan,dl. Negru Grigor, dl. Stoianov Spasa,
dl. Stoica Aurel, dl. Stanoev Borivoi- Goran, dl. Titerlea Eugen, Dl. Todorov Vlastimir, dl. Tigan Vasile si
d-na Vlasici Nicoleta .
Mai participa domnul primar Dragan Gabriel- Razvan si doamna secretara a comunei Rotaru Elena.
Domnul presedinte de sedinta , Todorov Vlastimir declara sedinta deschisa anuntand consilierii
locali ca pe ordinea de zi sunt inscrise doua puncte, adoptarea hotararii nr. 24 din 19 august 2016 privind
modificarea Anexei nr. 59- Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Peciu Nou ,
insusita prin HCL nr. 32 din 12 aprilie 2002 si aprobata prin Hotararea Guvernului nr. 977/2002 , iar cel
de al II- lea punct al ordinei de zi , cereri , adrese , interpelari , diverse.
Domnul primar ia cuvantul , multumeste domnilor si doamnelor consilieri locali pentru prezenta ,
iar in sustinerea expunerii de motive , care sta la baza adoptarii hotarariiin discutie, arata ca s-au
intocmit documentatiile cadastrale pentru intabularea dreptului de proprietate al comunei Peciu Nou
asupra anumitor drumuri aflate in domeniul public , pentru care au fost intocmite carti funciare,
impunandu-se astfel modificarea Anexei nr. 59 care cuprinde bunurile aflate in domeniul public al comunei
Peciu Nou prin includerea celor noua drumuri.
Domnul presedinte de sedinta supune la vot propunerea primarului.
Cu 11 voturi „ pentru” din totalul de 15 mandate se adopta Hotararea nr. 24 .
Nemaifiin d alte interpelari , cereri sau adrese , domnul presedinte declara sedinta inchisa .
Președinte de ședință
Todorov Vlastimir

________

Secretar
Rotaru Elena __________

