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PROCES-VERBAL
REDACTAT CU OCAZIA SEDINTEI EXTARAORDINARE A
CONSILIULUI LOCAL
Sedinta de indata a consiliului local a fost organizata în baza dispoziţiei nr.33 din
18 martie 2014, emisă de dommnul Ioan Fărcălău, primarul comunei Peciu Nou.
La sedinta sunt prezenti un numar de 11 consilieri , fiind absenti domnul Paul Petru ,
domnul Margarit Ionel , domnul Dragan Cosmin si domnul Urda Ioan.
Sunt prezenţi deasemenea ,primarul comunei, secretara comunei şi consilierul juridic al
Consiliului Local.
Din partea cetatenilor participa la sedinta domnul Racz Carol.
Datorita faptului ca ,domnul Paul Petru lipseste de la acesta sedinta se impune alegerea
unui presedinte de sedinta . Cu un numar de 10 voturi pentru este ales ca presedinte pentru
acesta sedinta domnul Tarta Grigorii , prin HCL nr. 14 din 19.03.2014 .
In continuare se trece la dezbaterea şi votarea punctelor înscrise pe ordinea de zi:
1- proiect de hotărâre nr. 19 din 18 martie 2014 privind
inscrierea in cartea
funciara a imobilelor cu numere cadastrale DS 11, Ds 11/1, Ds 17/1, Ds 20, Ds 21/1, Ds
23,Ds 33/2, si Ds 36 .Cu 11 voturi “pentru” s-a adoptat hotărârea nr 15.
2- proiect de hotărâre nr. 20 din 19 martie 2014 privind privind aprobarea executiei
lucrarilor de constructii aferente realizarii obiectivului investitional "Extindere Liceu
Teoretic Peciu Nou , Jud.Timis "; Cu 11 voturi “pentru” s-a adoptat hotărârea nr16.
Nemaifind alte proiecte inscrise pe ordinea de zi se trece la prezentarea adreselor ,
referatelor , cererilor adresate consiliului local:
-Cererea cu nr. 3029 din 11 martie 2014 depusa de catre SC Agroindustriala Petim
Peciu Nou , prin care solicita insusirea raportului de evaluare a imobilului cu destinatia de
Gradinita , inscris in CF 401140 Peciu Nou , provenit din conversia pe hartie a CF 2796 Peciu
Nou , cu nr. Top 1/24-1/26/1, proprietatea acestora .
Domnii consilieri stabilesc constituirea unei comisii formate din domnul Urda Ioan
reprezentant al primariei, Tarta Grigorii , Orosz Viorel , consilierii locali si doamna Toma
Antonia , arhitectul primariei , care sa analizeze acest raport , urmand ca pentru sedinta
urmatoare sa se prezinte Consiliului Local o propunere concreta in ceea ce priveste situatia ,
valoarea si in final cumpararea imobilului mentionat de catre Consiliul Local al comunei
Peciu Nou .
-Domnul Racz Carol sesizeaza faptul ca in localitatea Peciu Nou in ultimele zile sunt
problem cu calitatea apei potabile , in sensul ca aceasta este foarte murdara si intreaba care
este situatia curentului electric din PUZ-ul de la intrarea in localitate.
In ceea ce priveste apa potabila domnul primar ii face cunoscut faptul ca se lucreaza la
remediarea acestei probleme, motiv pentru care in urmatoarele zile in intervalul orar 23-05 va
fii intrerupta apa pentru a realiza curatarea conductelor , iar in ceea ce priveste curentul
electric deasemenea aceasta problemema se afla in atentia conducerii primarieie ,aceasta
incercand sa gaseasca solutiile pentru rezolvare.
Nemaifiind alte probleme la ordinea de zi, sedinţa se declară încheiată.
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