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PROCES-VERBAL 

ÎNCHEIAT CU  OCAZIA  SEDINTEI  ORDINARE  A  CONSILI ULUI  LOCAL 
 

 Sedinta  ordinara  a  consiliului  local  a  fost  organizata  in  baza  
dispozitiei  primarului  nr. 18 din 14 IULIE   2008,  comunicata  domnilor  
consilieri  impreuna  cu  ordinea  de  zi  si  convocatorul  pe  care  acestia  l-au  
semnat . 
 

La  sedinta  sunt  prezenti  un  numar  de  12  consilieri,  fiind  absent  
domnul TODOROV VLASTIMIR. Sunt prezenŃi de asemenea,   primarul 
viceprimarul  şi  secretara comunei.  

 
La lucrările şedinŃei participă şi domnul Giurgiev Milan şi Stoianov Iova din 

localitatea Diniaş.  
Se dă cuvântul celor doi domni care solicită atenŃia domnilor consilieri în 

legătură cu terenul pe care se află edificată  o parte din clădirea achiziŃionată de  
Consiliul local al comunei Peciu-Nou, clădire  situată în Diniaş- fostul sediul al 
CAP-ului. Domnul Stoianov Iova arată că terenul în cauză a fost dobândit de 
către tatăl său(decedat)  prin uzucapiune, cu ajutorul fostului primar TarŃa 
Gheorghe şi secretara Miatov Lidia şi că această situaŃie de fapt nu corespunde 
cu modul în care trebuiau să decurgă lucrurile, deoarece fostul CAP în mod 
abuziv a preluat terenul în cauză, teren pe care se afla edificată o construcŃie. 
Domnul Stoianov Iova arată că a apelat la instanŃa de judecată pentru a-si 
recâştiga dreptul de proprietate asupra terenului şi construcŃiri deoarece nu a fost 
sprijinit de autorităŃile locale în demersul pe care l-a făcut în acest sens. 

 
În urma discuŃiilor purtate pe acest subiect, s-a stabilit ca domnul primar 

să orezinte consiliului local situaŃia exactă a terenului în cauză şi să întocmească  
un proiect de hotărâre cu referire  la  aceasta. Domnul Stoianov Iova precizează 
că nu estemulŃumit să primească un teren intravilan în schimbul terenului preluat 
abuziv de către fostul CAP ci solicită să i se facă o ofertă de despăgubire şi 
pentru construcŃia ce s-a aflat edificată pe acel teren.  

 
 Se trece apoi la desfăşurarea lucrărilor şedinŃei . 
 Secretara comunei supune aprobării domnilor consilieri procesul-verbal al 
şedinŃei ordinare  din 15 iulie, precum şi ordinea de zi comunicată odată cu 
convocatorul , întocmit pentru şedinŃa extraordinară.  Ordinea de zi a fost 
completată cu înscrierea unui nou proiect d ehotărâre: Amenajare parc în 
localitatea Peciu Nou şi a bazelor sportive din Peciu Nou şi Diniaş, după care s-a 
aprobat cu unanimitate de voturi. Procesul –verbal al şedinŃei ordinare  
anterioare s-a aprobat în forma redactată. 
 
 Se trece în continuare la dezbaterea şi votarea proiectelor înscrise pe 
ordinea de zi. În urma analizei pe marginea materialelor pregătite, au fost 
adoptate următoarele hotărâri: 
 



1. Stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul fiscal 2009; Cu 12 voturi 
“pentru a fost adoptată hotărârea nr. 8; 

 
-2. Modificarea organigramei şi a numărului de posturi din aparatul de 

specialitate al primarului comunei Peciu Nou; Cu 12 voturi “pentru a fost adoptată 
hotărârea nr.9; 

 
-3. Aprobarea contului de încheiere a exerciŃiului bugetar pe anul 2007; 

Cu 10 voturi “pentru a fost adoptată hotărârea nr. 10. Nu au votat domnii 
consilieri TarŃa Grigori şi Lazăr Marin; 
 

-4. Aprobarea planului urbanistic zonal:” Dezvoltare zonă rezidenŃială şi 
funcŃiuni complementare-extravilan Peciu-Nou” la cererea doamnei Iorgovici 
Valeria-proprietara terenului în suprafaŃă de 20.000 mp.,cu nr. cadastral A. 1141; 

Cu 12 voturi “pentru a fost adoptată hotărârea nr. 11; 
 
-5.Vânzarea locuinŃei cu nr. 432 , la cererea doamnei MÎNDRU 

NICOLETA- în temeiul legii nr. 112/1995- republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; Cu 12 voturi “pentru a fost adoptată hotărârea nr. 12; 

 
-6.Prelungirea contractului de închiriere a terenului atribuit pentru 

construcŃia de locuinŃe, în temeiul legii nr. 15/2003 numitului  Paraschiv Dorin – 
CF 3068 Peciu Nou, nr. cadastral A.1203/1/3/13. Cu 12 voturi “pentru a fost 
adoptată hotărârea nr. 13; 

 
 -7.Prelungirea contractului de închiriere a terenului atribuit pentru 

construcŃia de locuinŃe, în temeiul legii nr. 15/2003 numitului Benzar Ioan- CF 
2453 Diniaş, nr. cadastral 354/a/1/1/1/1/5. Cu 12 voturi “pentru a fost adoptată 
hotărârea nr.14; 

 
 -8. Prelungirea contractului de închiriere a terenului atribuit pentru 

construcŃia de locuinŃe, în temeiul legii nr. 15/2003 numitei  Balogh Daniela-
Elena- CF 2445 Diniaş, nr. cadastral 354/a/1/1/1/1/8. Cu 12 voturi “pentru a fost 
adoptată hotărârea nr.15; 

 
-9. Prelungirea contractului de închiriere a terenului atribuit pentru 

construcŃia de locuinŃe, în temeiul legii nr. 15/2003 numitei Fuior Mariana- CF 2448 
Diniaş, nr. cadastral 354/a/1/1/1/1/3. Cu 12 voturi “pentru a fost adoptată 
hotărârea nr.16; 

 
 -7. Aprobarea  documentaŃiei în vederea accesării fondurilor structurale pe 
măsura 322-proiect integrat, canalizare-modernizare străzi în comuna Peciu Nou; Cu 12 
voturi “pentru a fost adoptată hotărârea nr.17; 
 
 -8.Nominalizrea responsabilului proiectului de investiŃie „Construire staŃie de 
epurare, canalizarea apelor menajere în localitatea Peciu Nou şi modernizare străzi 
comunale în comuna Peciu Nou judeŃul Timiş”; Cu 12 voturi “pentru a fost adoptată 
hotărârea nr.18; 
 
 -9.Vânzarea prin licitaŃie publică deschisă a unui număr de 17 + __ locuri de casă 
în localitatea Peciu Nou. Cu 12 voturi “pentru a fost adoptată hotărârea nr.19; 
 



          -10. Concesionarea fără licitaŃie publică a terenului cu nr. cadastral A.8/22 din 
localitatea Peciu-Nou, la cererea numiŃilor Scumpia Dionisie-Marius şi soŃia Scumpia 
Daniela-Vasilica, în vederea construirii unei locuinŃe. Cu 12 voturi “pentru a fost 
adoptată hotărârea nr.20; 
 

11. Prelungirea contractului de închiriere al locuinŃei situată în clădirea cu 
nr. 96 din Peciu Nou, la cerrea doamnei DUMITRU LOREDANA. Cu 12 voturi 
“pentru a fost adoptată hotărârea nr.21; 

 
12. Atribuirea contractului de achiziŃie publică „Servicii de asistenŃă pentru 

elaborarea Pnului strategic de  dezvoltare locală în perioada 2008-2013”. Cu 12 voturi 
“pentru a fost adoptată hotărârea nr.22; 

 
13. Atribuirea  contractului de achiziŃie publică  privind întocmirea proiectului  

pentru  lucrările de reparaŃii la imobilul cu nr. 192 din localitatea Diniaş(fost sediu 
Agroproduct). Cu 12 voturi “pentru a fost adoptată hotărârea nr.23; 

 
14. Acceptarea donaŃiei domnului Miatov RodoiŃă reprezentând suprafaŃa de 

7.333mp.teren identificat cu nr. cadastral dezmembrat 50029, constând în teren pentru 
drum în intravilanul extins al localităŃii Peciu Nou, conform PUZ, aprobat cu HCL 15 din 
24.04.2008. Cu 12 voturi “pentru a fost adoptată hotărârea nr.24; 

 
 15. Stabilirea procedurii de atribuire a contractului de achiziŃie publică:” 
Executare proiect de amenajare şi dotare spaŃii de agrement în comuna Peciu 
Nou”. Cu 12 voturi “pentru a fost adoptată hotărârea nr. 25; 
 
 La încheierea dezbaterii materialelor, domnul  consilier Urdă Ioan cere 
cuvântul şi aduce la cunoştinŃa celor prezenŃi că demisionează din funcŃia de 
consilier local. 
 
 Luând act de aceasta, se propune ca la următoarea şedinŃă ordinară, să 
fie invitat pentru validarea mandatului de consilier, domnul łînŃaş Gheorghe-
supleant pe lista depusă de PSD la alegerile locale. 
 

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

 
 Preşedinte de şedinŃă    Secretar 
    MATEŞ NICOLAE    MIATOV VIORICA-LIDIA 


