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PROCES-VERBAL 
REDACTAT CU OCAZIA  SEDINTEI  EXTARAORDINARE A   

CONSILIULUI  LOCAL 
 
 Sedinta  extraordinara  a  consiliului  local  a  fost  organizata  în   baza 
dispoziţiei primarului nr. 65 din  01.03.2010 prin care se convoacă consilierii în şedinţa 
extraordinară în data de 04.03.2010 ,ora 14.00 la sediul Primăriei Peciu Nou, 
comunicată domniilor consilieri  impreuna  cu  ordinea  de  zi consemnată în 
convocator care  a fost semnat de către domnii consilieri,  la începutul şedinţei. 

La  sedinta  sunt  prezenti  toţi   consilierii. 
Sunt prezenţi deasemenea  primarul şi consilierul juridic al Consiliului Local. 

      Din partea cetăţenilor este prezent d-nul Tiberiu Benescu ,preotul Parohiei 
Ortodoxe Române din localitatea Peciu Nou . 

Constatându-se prezenta tuturor consilierilor, şedinţa se declară deschisă. 
Consilierul juridic al consilului local supune aprobării domnilor consilieri 

procesul-verbal al şedinţei ordinare din luna februarie 2010   precum şi ordinea de zi 
comunicată odată cu convocatorul , întocmit pentru şedinţa ordinară curentă. 
Procesul-verbal  a fost aprobat în forma redactată, iar ordinea de zi a fost aprobată 
cu 12 voturi „pentru „ şi unul Împotrivă ( d-nul Mateş Nicolae). 

Domnul primar prezintă motivul şedinţei extraordinare: aprobarea bugetului pe 
anul 2010 . 

Domnul Mateş Nicolae afirmă faptul că  bugetul ar trebui dezbătut intr-o 
şedinţă pe comisii şi nu una extraordinară , motiv pentru care nu este deacord cu 
ordinea de zi. 

Domnul preşedinte de şedinţă propune să se dea cuvântul domnului preot 
ortodox . 

Propunere acceptată . 
Domnul preot ortodox Benescu Tiberiu preia cuvântul şi solicită înţelegere în 

ceea ce priveşte alocarea sumei de bani în bugetul local pentru Biserica ortodoxă 
Română ,care se află în construcţie, afirmând că ar dori ca sărbătoarea Sfintelor 
Paşti să fie  slujită în acestă biserică, iar ca pentru acest lucru să fie posibil  este 
necesar finalizarea Iconostasului, şi înmânează celor prezenţi un deviz cu lucrările 
necesare pentru acesta. 

În continuare se trece la ordinea de zi  
 
1.Aprobarea bugetului pe anul 2010; 
În urma dezbaterilor pe marginea proiectului s-a supus la vot şi s-a adoptat 

hotărârea nr. 32 cu 13 voturi “pentru”. 
 
2.Stabilirea consumului lunar de carburanti pentru utilajele  

aflate in dotarea Primariei comunei Peciu Nou ;    
În urma dezbaterilor pe marginea proiectului s-a supus la vot şi s-a adoptat 

hotărârea nr. 33 cu 13 voturi “pentru”. 
 
3. Modificarea art.3 al hotărârii nr.31 / 18.02.2010     privind acordul de 

principiu privind implementarea proiectului privind construcţia şi utilizarea unei 
tehnologii inovatoare de tip “EnerSol Tehnologies, Inc-Peps&Pegs Plasma Enhanced 
Sistems . 



În urma dezbaterilor pe marginea proiectului s-a supus la vot şi s-a adoptat 
hotărârea nr. 34 cu 13 voturi “pentru”. 

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

Preşedinte de şedinţă    Secretar 
       Jurcă Ioan                    Miatov Viorica -Lidia 

 
 
 
 
 
 

Redactat 
Consilier juridic Berecici Iasmina 
 


