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 Sedinţa ordinară a Consiliului Local a fost organizată în baza dispoziţiei primarului 
nr.176 din 22.07.2010 , comunicată domnilor consilieri împreună cu ordinea de zi şi 
convocatorul pe care acestia  l-au semnat. 
 La şedinţă sunt prezenţi un nr. de 12 consilieri , fiind absent d-nul Todorov Vlastimir.  
 La lucrările şedinţei participă d-na Loredana Lungu-din partea firmei care publică 
Monitorul comunei Peciu Nou.  

Constatându-se prezenţa majorităţii  consilierilor, şedinţa se declară începută. 
Secretara comunei,  supune aprobării domnilor consilieri procesul-verbal al şedinţei ordinare  
din luna  iunie 2010 precum şi ordinea de zi, comunicată odată cu convocatorul  întocmit 
pentru şedinţa ordinară curentă. Procesul-verbal  a fost aprobat în forma redactată, de 
asemenea şi ordinea de zi, care la propunerea d-nei viceprimar Pleşu Vancu Mihaela, a fost 
completată cu următoarele puncte: 

- aprobarea proiectului de hotărâre nr.89/27.07.2010 privind concesionarea directă a 
terenului ce excede suprafaţa atribuită gratuit pentru construirea  unei case de locuit în temeiul 
Legii nr.15/2003, d-nei Mărgărit Borislava-Valentina; 

- aprobarea proiectului de hotărâre nr. 88 din 27 iulie 2010 referitor la  modificarea 
art.2 din HCL 80/2010 privind eşalonarea chiriei restante pe durata de valabilitate a 
contractului de închiriere al locuinţei nr. 241, în beneficiul familiei d-lui Pîrvan C-tin; 

- aprobarea modificării unor taxe speciale aprobate pentru anul 2010 cu HCL 
231/26.11.2009 .    

Se trece la dezbaterea şi votarea proiectelor înscrise pe ordinea de zi. În urma analizei 
pe marginea materialelor pregătite, au fost adoptate următoarele hotărâri: 

1. Rectificare de buget pe trimestrul III anul 2010; 
În urma dezbaterilor pe marginea proiectului, s-a supus la vot şi s-a adoptat hotărârea 

nr. 83  cu 10 voturi “pentru”, cu amendamentul ca din capitolul 84.02.20 “Drumuri şi 
poduri” suma de 15.000 lei propusă pentru amenajarea unui platou din beton în piaţa 
comunală din Peciu Nou,( conform situaţiei prezentată d-nilor consilieri de către d-na 
viceprimar , la cererea acestora) să se repartizeze pentru achiziţionarea  produselor de 
carieră(piatră) în vederea amenajării drumurilor în cartierul nou din localitatea Peciu Nou, 
cartier rezultat în urma întocmirii PUZ-ului în anul 2004 

2.Aprobarea contractării unui împrumut din veniturile din privatizare înregistrate în 
contul curent general al Trezoreriei Statului; 

În urma dezbaterilor pe marginea proiectului, s-a supus la vot şi s-a adoptat hotărârea 
nr. 84 cu 10 voturi “pentru”, în forma propusă, fără modificări. La votarea acestui proiect,  
s-au abţinut d-nii consilieri Tarţa Grigori şi Ţînţaş Gheorghe. 

3. Aprobarea preţului de pornire în vederea  vânzarii la licitaţiei deschisă cu strigare a 
terenurilor cu numerele top 1463/2/9/5 , 1463/2/9/10, 1463/2/9/ 14, 1463/2/9/15, 1463/2/9/ 
17, 1463/2/9/ 19 , 1463/2/9/20, 1463/2/9/24, 1463/2/9/25, , situat  în intravilanul extins al 
localităţii Sînmartinul Sîrbesc; 

În urma dezbaterilor pe marginea proiectului, s-a supus la vot şi s-a adoptat hotărârea 
nr. 85 cu 12 voturi “pentru”, în forma propusă, fără modificări. 
 4.Aprobarea vânzării la licitaţie publică cu strigare a  parcelei  cu nr. top  1463/2/9/7, 
teren situat   în intravilanul extins al localităţii Sînmartinul Sîrbesc; 

În urma dezbaterilor pe marginea proiectului, s-a supus la vot şi s-a adoptat hotărârea 
nr. 86 cu 12 voturi “pentru”, în forma propusă, fără modificări. 



 
 

5. Aprobarea preţului de vânzare al terenului   înscris în CF 401343 Peciu-Nou,cu nr. 
cadastral 50265, în suprafaţă de 700 mp , la cererea beneficiarul contractului de concesiune , 
d-nul Hotea Onisim . 

În urma dezbaterilor pe marginea proiectului, s-a supus la vot şi s-a adoptat hotărârea 
nr. 87 cu 12 voturi “pentru”, în forma propusă, fără modificări. 

6. Intocmirea raportului de evaluare al  locuinţei în vederea vânzării beneficiarului 
contractului de închiriere , d-na  Livadariu Maria. 

În urma dezbaterilor s-a propus să se menţină preţul de vânzare stabilit prin ultimul 
raport de evaluare, iar în situaţia în care d-na Livadariu nu doreşte să cumpere imobilul cu 
acest preţ, să utilizeze locuinţa şi terenul aferent în baza contractului de închiriere. Propunerea 
a fost  aprobată în unanimitate şi se va proceda la comunicarea acestei rezoluţii doamnei 
Livadariu Maria, urmând ca în baza cererii de cumpărare să se procedeze la vânzarea 
imobilului sau dacă aceasta nu va dori să cumpere imobilul, va rămâne beneficiară a 
contractului de închiriere. 

7 Retragerea dreptului de folosinţă atribuit în baza Legii 15 / 2003 ; 
În urma dezbaterilor pe marginea proiectului, s-a supus la vot şi s-a adoptat hotărârea 

nr. 88 cu 13 voturi “pentru”, în forma propusă, fără modificări.(La această dezbatere a 
proiectului a participat şi domnul consilier Todorov Vlastimir care a întârziat  la şedinţă, din 
motive obiective). 

8. Intabularea parcelelor situate în intravilanul localităţii Peciu Nou . 
În urma dezbaterilor pe marginea proiectului, s-a supus la vot şi s-a adoptat hotărârea 

nr. 89 cu 13 voturi “pentru”, în forma propusă, fără modificări. 
9. Aprobarea proiectului de hotărâre nr.89/27.07.2010 privind concesionarea directă a 

terenului ce excede suprafaţa atribuită gratuit pentru construirea  unei case de locuit, d-nei 
Mărgărit Borislava-Valentina; 

În urma dezbaterilor pe marginea proiectului, s-a supus la vot şi s-a adoptat hotărârea 
nr. 90 cu 12 voturi “pentru”, în forma propusă, fără modificări.( la vot nu participă d-nul 
Mărgărit Ionel,tatăl solicitantei). 

10. Aprobarea proiectului de hotărâre nr. 88 din 27 iulie 2010 referitor la modificarea 
art.2 din HCL 80/2010 privind eşalonarea chiriei restante pe durata de valabilitate a 
contractului de închiriere al locuinţei nr. 241, în beneficiul familiei d-lui Pîrvan C-tin; 

În urma dezbaterilor pe marginea proiectului, s-a supus la vot şi s-a adoptat hotărârea 
nr. 91 cu 13 voturi “pentru”, în forma propusă, fără modificări. 

11. Aprobarea modificării unor taxe speciale aprobate pentru anul 2010 cu HCL 
231/26.11.2009 .  

În urma dezbaterilor pe marginea proiectului, s-a supus la vot şi s-a adoptat hotărârea 
nr. 92 cu 13 voturi “pentru”, cu modificările  rezultate în urma analizei în comisiile de 
specialitate. 

În continuarea lucrărilor şedinţei, domnul preşedinte   prezintă adresa nr. 
6216/S4/27.07.2010 emisă de instituţia Prefectului judeţul Timiş-referitor la sesizarea  
instanţei de judecată competentă în scopul anulării HCL 64/2010 pentru concesionarea directă 
a terenului firmei “AUSPEX” , în vederea  construirii unui incinerator de deşeuri.  

Doamna viceprimar încunoştiinţează consiliul local despre faptul că  această sesizare 
nu s-a depus întrucât este posibil ca hotărârea să fie revocată de către consiliul local, chiar 
dacă a produs efecte juridice prin încheierea contractului de concesiune, pe cale amiabilă, la 
cererea reprezentantului firmei, cu acordul consiliului local, însă, până la data şedinţei nu s-a 
adus de la firmă o solicitare în acest sens.  

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

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ    SECRETAR 
                       NEGRU  GRIGOR               MIATOV VIORICA-LIDIA 
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