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 Sedinţa ordinară a Consiliului Local a fost organizată în baza dispoziţiei primarului nr. 48  din 17 

aprilie  2014  , comunicată domnilor consilieri împreună cu ordinea de zi şi convocatorul pe care acestia   

 l-au semnat. 

 La şedinţă sunt prezenţi  un nr. de 13 consilieri , domnul Dragan Cosmin ajungand la sfarsitul 

dezbaterilor  si votarii proiectelor de hotarare  inscrise pe ordinea de zi iar domnul Margarit Ionel fiind 

absent  . 

Sunt prezenţi de asemenea primarul comunei  şi  consilierul  juridic al consiliului local. 

Se supune la vot procesul verbal al şedinţei ordinare  din luna martie  2014  si sedintei de indata din luna 

aprilie  impreuna cu  ordinea de zi redactata cu ocazia acestei sedinte, cu propunerea de a se completa 

ordinea de zi cu inca un punct  : 

- inscrierea in cartea funciara a imobilelor cu numere cadastrale DE 1071, De 1078 si De 1082/2 situate in 

extravilanul comunei Peciu  Nou 

  Cu unanimitate de voturi, procesul verbal a fost aprobat în forma redactată, deasemena si ordinea de zi cu 

completarea propusa . 

   În urma analizei pe marginea materialelor pregătite, au fost adoptate următoarele hotărâri: 

-proiect de hotărâre nr.45 din 14 aprilie  2014  privind prelungirea contractului de inchiriere  nr. 3449 din 

23.03.3009 incheiat intre Primaria Peciu Nou si doamna Ivanescu Doinita  ; 

În urma dezbaterilor pe marginea proiectului s-a supus la vot şi s-a adoptat hotărârea nr. 52 cu  13  

voturi “pentru”. 
- proiect de hotarare nr 46  din 14 aprilie 2014   privind  relungirea contractului de închiriere nr.  6830 din 

12.07.2004 incheiat intre Primaria Peciu Nou si domnul Chifan Mihai; 

În urma dezbaterilor pe marginea proiectului s-a supus la vot şi s-a adoptat hotărârea nr.  53 cu  13  

voturi “pentru”. 
-proiect de hotarare nr. 47 din 14 aprilie 2014    privind prelungirea contractului de inchiriere nr.6556 din 

25.05.2004 incheiat intre Primaria Peciu Nou si  doamna Gal Lucia; 

În urma dezbaterilor pe marginea proiectului s-a supus la vot şi s-a adoptat hotărârea nr.  54 cu  13  

voturi “pentru”. 
-proiect de hotarare nr. 48 din 14 aprilie 2014    privind  intocmirea raportului de evaluare a imobilului -casa, 

inscris in CF 400041 Peciu Nou , cu nr. cad. 36,37,38/2/1/2; 

În urma dezbaterilor pe marginea proiectului s-a supus la vot şi s-a adoptat hotărârea nr. 55 cu  12 

voturi “pentru” si o abtinere ( domnul Tigan Vasile ). 
- proiect  de hotarare nr. 49 din 14 aprilie 2014    privind  concesionarea directa a terenului inscris in CF 

400361   Peciu Nou , cad. A 1203/1/12  in suprafat de 991  mp , doamnei  Paven Emilia; 

În urma dezbaterilor pe marginea proiectului s-a supus la vot şi s-a adoptat hotărârea nr. 56 cu  13 

voturi “pentru”. 
-proiect de hotarare 50  din 14 aprilie 2014    privind constatarea si sanctionarea contraventiilor pe teritoriul 

comunei Peciu- Nou; 

În urma dezbaterilor pe marginea proiectului s-a supus la vot şi s-a adoptat hotărârea nr. 57 cu  13  

voturi “pentru”. 
-proiect de hotarare nr.54 din 17 aprilie 2014 privind intocmirea raportului de evaluare a terenului , inscris in 

CF 404518  Peciu Nou, in vederea vanzarii  directe  proprietarului constructiei edificate pe acesta SC Electro 

Plast SRL; 

În urma dezbaterilor pe marginea proiectului s-a supus la vot şi s-a adoptat hotărârea nr.  58 cu  13  

voturi “pentru”. 

 



-proiect de hotarare nr.55 din 17 aprilie 2014 privind  aprobarea regulamentului referitor la conditiile in care 

se realizeaza accesul pe proprietatea publica sau privata a comunei Peciu Nou  in vederea instalarii , 

intretinerii , inlocuirii sau mutarii retelelor de comunicatii electronice sau elementelor de infrastructura 

necesare sustinerii acestora, modul  de utilizare partajata a elementelor de infrastructura , precum si unele 

masuri privind construirea de retele de comunicatii electronice; 

Acest proiect este amant pentru sedinta urmatoare. 

-proiect de hotarare nr.56 din 24 aprilie 2014 privind intabularea  terenurilor cu numere cadastrale  De 1071, 

De 1078 si De 1082/2 situate in extravilanul comunei Peciu  Nou 

În urma dezbaterilor pe marginea proiectului s-a supus la vot şi s-a adoptat hotărârea nr.  59  cu  13 voturi 

“pentru”. 

 

 Se trece în continuare la prezentarea cererilor adresate consiliului local ,  interpelări ale domnilor 

consilieri : 

-Domnul Vascu Florin solicita   amanajarea drumurilor din localitatea Dinias ; 

-Domnul Tigan Vasile  solicita sa se ia masuri in ceea ce priveste rezolvarea problemei folosirii salii de sport 

din localitatea Peciu Nou deoarece o mare parte din tinerii din localitate se deplaseaza in localitatea Sag 

pentru a folosi sala de sport din aceea localitate ; 

-Domnul Paul Petru solicitat curatirea spatiilor de arbusti in localitatea Simnartinu Sirbesc si intreaba cand 

vor incepe lucrarile de introducere a  apei potabile  si a canalizarii din aceeasi localitate ; 

-Domnul Stanoev Goran reaminteste ca trebuie rezolvata situatia imobilului de langa caminul cultural din 

localitatea Peciu Nou ; 

Domnul viceprimar ii face cunoscut faptul ca au fost incepute demersurile in ceea ce priveste solutionarea 

problemei sesizate. 

-Domnul Tarta Grigori intreaba ce s-a intplat cu HCL nr. 35 din 25 mai 2010 Privind acţionarea în instanţa  

de judecată a d-nului Luchin Ignia  pentru  recuperarea prejudiciilor constatate în urma controlului Curţii de 

Conturi. 

Doamna consilier juridic le face cunoscut faptul ca  dosarul aflat pe roul instantei de judecata este suspendat 

in baza art.244 Cod civil .( Instanţa poate suspenda judecata: 

1.când dezlegarea pricinii atârnă în totul sau în parte, de existenţa sau neexistenţa unui drept care face 

obiectul unei alte judecăţi; 

2.când s-a început urmărirea penală pentru o infracţiune care ar avea o înrâurire hotărâtoare asupra hotărârii 

ce urmează să se dea.); 

-Domnul Orosz Viorel sesizeaza faptul ca este necesara rezolvarea  situatiei  juridice a cimitirelor ,  

necesitatea construirii unei capele care sa deserveasca toate cultele din comuna si gasirea unei solutii in ceea 

ce priveste  situatia cainilor maidanezi din comuna . 

Domnul Tarta Grigori afirma faptul ca este necesar a se  reglementa situatia juridical a cimitirului si a se 

intocmi un regulament de functionare a  acestuia. 

Domnul viceprimar le face cunoscut faptul ca  urmeaza a se monta reflectoare care vor lumina cimitirul din 

localitatea Peciu Nou iar domnul Goian va patrula pe timpul noptii  in acesta zona .   

_ Domnul Horga Traina solicita luarea masurilor in ceea ce priveste  curatenia si intretinerea imobilul Moara 

si fosta brutarie din localitatea Peciu Nou  si  intreaba care este situatia juridica a terenului de la fosta ferma 

9 din localitatea Peciu Nou ; 

-Domnul Dorobantu Stefan  intreaba daca vitanja care se afla in posesia Primariei nu poate deservi locuitorii 

comunei Peciu Nou , care este situatia canalizarii din zona cicago si solicita implicarea compartimentului de 

asistenta sociala in ceea ce priveste situatia doamnei Bodea Lucretia deoarece acesta circula pe drumul 

principal  si reprezinta un pericol pentru conducatorii auto deoarece oricand poate avea loc un accident . 

Domnul viceprimar le face cunoscut faptul ca acesta  nu poate fi folosita  pentru vitanjarea gospodariilor din 

comuna  in acest moment , acesta fiind utilizata pe Platforma de  nutrientii , urmand ca dupa finalizarea 

statiei de epurare din localitatea Peciu Nous sa se realizeze demersurile necesare in vederea utilizarii 

acesteia si pentru  gosodariile din comuna . 

 

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

 

Preşedinte de şedinţă      Secretar 

  Urda Ioan          Viorica-Lidia Miatov 


