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PROCES-VERBAL 
REDACTAT  AZI  31 octombrie  2009    

CU  OCAZIA  SEDINTEI  ORDINARE  A  CONSILIULUI  LOCAL 
 

 Sedinta  ordinara  a  consiliului  local  a  fost  organizata  in  baza  dispozitiei  
primarului  nr. 399 din 22 octombrie  2009 ,  comunicata  domnilor  consilieri  impreuna  
cu  ordinea  de  zi  si  convocatorul  pe  care  acestia  l-au  semnat . 

La  sedinta  sunt  prezenti  toţi cei 13 consilieri.   
Sunt prezenţi de asemenea, primarul comunei şi secretara acesteia . 

 Constatându-se prezenta majorităţii consilierilor, şedinţa se declară deschisă. 
 Secretara comunei  supune aprobării domnilor consilieri procesul-verbal al 
şedinţei extraordinare din luna octombrie  2009 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 . La ordinea de zi se propune 
să se înscrie şi următorul punct : 
- retragerea dreptului de  folosinţă veşnică asupra unor terenurisituate în intravilanul 
loclităţii Diniaş  şi trecerea lor din proprietatea privată a Statului, în proprietatea privată 
a Comunei Peciu Nou.                                                                                

Propunerea se aprobă. 
                                                                                                                                              
 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.Privind  stabilirea  impozitelor  si  taxelor  locale în comuna Peciu-Nou  pentru 

anul fiscal 2010; 
În urma dezbaterilor pe marginea proiectului domnii consilieri au stabilit 

amânarea acestui proiect de hotărâre pentru şedinţa următoare . 
 

2.Delegare reprezentanţilor Consiliului local şi Primăriei în Consiliul de 
administraţie al Liceului Teoretic  din Peciu-Nou; 

 
În urma dezbaterilor pe marginea proiectului , s-a supus la vot şi s-a adoptat 

hotărârea nr.217    cu  10 voturi “pentru. 
 

3.Delegare reprezentanţilor Consiliului local şi Primăriei în Consiliul de 
administraţie a scolii cu clasele I-VIII Diniaş; 

În urma dezbaterilor pe marginea proiectului , s-a supus la vot şi s-a adoptat 
hotărârea nr.218    cu  10 voturi “pentru. 

 
4.Delegare reprezentanţilor Consiliului local şi Primăriei în Consiliul de 

administraţie al Scolii cu clasele I-VIII Sînmartinul Sîrbesc ; 
În urma dezbaterilor pe marginea proiectului , s-a supus la vot şi s-a adoptat 

hotărârea nr.219    cu  10 voturi “pentru. 
 
 



5.Aprobarea preţului de pornire în vederea  vânzari la licitaţiei deschisă cu strigare a 
terenurilor a  terenului Hb 1289   înscris în CF 20285 în suprafaţă de 8100mp şi a terenului 
neproductiv NGL 1297 înscrisă în CF 20289 în suprafaţă de 13100 mp  din localitatea 
Peciu Nou; 

În urma dezbaterilor pe marginea proiectului , s-a supus la vot şi s-a adoptat 
hotărârea nr.220    cu  10 voturi “pentru. 

 
6.Aprobarea preţului de pornire în vederea  vânzari la licitaţiei deschisă cu strigare 

a terenurilor Hb 138  înscris în  CF 2502 Diniaş  în suprafaţă de 15750 mp 
În urma dezbaterilor pe marginea proiectului , s-a supus la vot şi s-a adoptat 

hotărârea nr.221    cu  10 voturi “pentru. 
 

7.Aprobarea scoaterii la licitaţie publică deschisă şi a preţului de pornire a 
licitaţiei publice deschise pentru vânzarea unui număr de 8 parcele pentru edificarea 
locuinţelor,  teren identificat cu nr. cadastral  A 1203/1/82/10- A 1203/1/82/17 în CF 
3485-3492 PECIU NOU, situat în intravilanul extins al localităţii 

În urma dezbaterilor pe marginea proiectului , s-a supus la vot şi s-a adoptat 
hotărârea nr.222    cu  10 voturi “pentru. 

 
8.Închirierea directa a imobilului  evidentiat  in  CF 400675,cu nr.cadastral 

400675-C1   din localitatea Sînmartinul Sîrbesc d-nului Cercel Slavco; 
În urma dezbaterilor pe marginea proiectului , s-a supus la vot şi s-a adoptat 

hotărârea nr.223    cu  10 voturi “pentru. 
 

9.Trecerea  în proprietatea publica a comunei Peciu-.Nou a terenului  înscris în          
CF 400900 cu  nr. cadastral 400900  din localitatea Peciu Nou ; 

În urma dezbaterilor pe marginea proiectului , s-a supus la vot şi s-a adoptat 
hotărârea nr.224    cu  10 voturi “pentru. 

 
 10.Modificarea contractului cu nr. 7687 din 14.09.2009,încheiat între Primaria Peciu 
Nou şi d-na Bohorodiţa Vasilica ; 

În urma dezbaterilor pe marginea proiectului , s-a supus la vot şi s-a adoptat 
hotărârea nr.225    cu  10 voturi “pentru. 

 
 11.Modificarera art.1 a HCL nr. 17 /8.02.2007 şi HCL nr. 65/14.06.2007; 

În urma dezbaterilor pe marginea proiectului , s-a supus la vot şi s-a adoptat 
hotărârea nr.226    cu  10 voturi “pentru. 

 
 12. Aprobarea efectuării reparaţiilor la sala de sport din localitatea Peciu Nou şi 
alocarea din bugetul local a sumei de bani necesară pentru plata acestora; 

În urma dezbaterilor pe marginea proiectului , s-a supus la vot şi s-a adoptat 
hotărârea nr.227    cu  10 voturi “pentru. 

 
 13. Eficientizarea reţelei şcolare în comuna Peciu-Nou. 

În urma dezbaterilor pe marginea proiectului , s-a supus la vot şi s-a adoptat 
hotărârea nr.228    cu  10 voturi “pentru. 

 
14.Retragerea dreptului de  folosinţă veşnică asupra unor terenurisituate în 

intravilanul loclităţii Diniaş  şi trecerea lor din proprietatea privată a Statului, în 
proprietatea privată a Comunei Peciu Nou.                                                                                

În urma dezbaterilor pe marginea proiectului , s-a supus la vot şi s-a adoptat 
hotărârea nr.229    cu  10 voturi “pentru. 

 
 



                                                                                                           
Nemaifiind alte materiale spre dezbatere, şedinţa ordinară continuă cu analiza 

cererilor , adreselor şi referatelor , după cum urmează: 
 
1.Cerererea Parohiei Ortodoxe Sîrbe  Sînmartinul Sîrbesc care solicită  primăriei 

încheierea unui contract de închiriere a imobilului în care funcţionează şcoala de la 
Sînmartinul Sîrbesc ,deoarece acest imobil a fost revendicat şi dobândit  de către 
acestia . 

Domnii consilieri solicită ca acestă cerere să se completaze cu documentele 
necesare,CF-ul ,decizia de retrocedare şi să se întocmească o situaţie cu reparaţile 
efectuate de către primărie la acestă clădire. 
 
 2.Referatele cu nr. 6947/11.08.2009 şi 6788/11.08.2009 întocmite de d-na 
viceprimar Vancu Mihaela  prin care se aduce la cunoştiinţa domnilor consilieri 
consumul de carburanţi cu echipele de fotbal din localitatea Peciu Nou şi Diniaş. 
 
 3.Referatul întocmit de d-na viceprimar cu privire la înregistrarea tractoarelor . 
 Domnii consilieri au stabilit ca pentru şedinţa următoare să se întocmescă un 
proiect de hotărâre care să fie analizat şi dezbătut. 
 
 4.Cererea d-nului Scumpia Marius care solicită cumpărarea terenului 
concesionat . 

Domnii consilieri sunt deacord ca pentru şedinţa următoare să se întocmescă un 
proiect de hotărâre privind întocmirea raportului de evaluare în vederea vânzării acestui 
teren  către d-nul Scumpia Marius. 

Domnul Tânţaş Gheorghe afirmă că este împotriva acestei vânzări. 
 
 Domnul primar Ioan Fărcălău  înformează consiliul local despre faptul că 
reabilitarea reţelei cu apă potabilă este finalizată ,conductele sunt instalate şi suntem în 
curs de autorizare a acestui  serviciu,totodată face cunoscut faptul că este o problemă 
în ceea ce priveşte branşarea la reţeaua nouă deoarece conform noilor reglementări 
căminele de apă trebuie să fie pe domeniul public ,ceea ce presupune costuri ridicate 
pe care în acest moment primăria nu le poate suporta toate odată,motiv pentru care 
branşarea se va efectua pe căminele existente,urmând ca ulterior eşalonat să se 
reglementeze acest lucru. 
  

Domnul Negru Gligor întreabă când se va face Dispensarul din localitatea Diniaş. 
Domnul primar îi face cunoscut faptul că lucrările de repatraţii sunt începute şi că 
termenul de finalizare a acestora este sfârşitul acestei luni. 

 Nemaifiind alte probleme înscrise la ordinea de zi, sedinţa se declară încheiată. 
 
 Preşedinte de şedinţă    Secretar 
    Mărgărit Ionel                Miatov Viorica-Lidia 


