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 Sedinţa ordinară a Consiliului Local a fost organizată în baza dispoziţiei primarului nr. 35 din 25 

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

 l-au semnat. 

 La şedinţă sunt prezenţi  un numar de 14 consilieri , fiid absent domnul Dragan Cosmin . 

Sunt prezenţi de asemenea primarul comunei, secretara comunei  şi  consilierul  juridic al consiliului 

local. 

Din partea cetăţenilor sunt prezenţi : 

-domnul   Tiberiu Benescu , preot al parohiei ortodoxe romane din localitatea Peciu Nou , 

-domnul Vaduva Gheorghe si domnul Chisoi Florea , membrii in Asociatia Filantropica Crestin 

Ortodoxa Sfantu Gheorghe. 

Înainte de a se trece la dezbaterea şi votarea proiectelor înscrise pe ordinea de zi , domnul preşedinte  

dă cuvântul cetăţenilor prezenţi în sală : 

1 .Domnul Tiberiu Benescu , preot al Parohiei Ortodoxe Romane din localitatea Peciu Nou, care 

solicita schimbarea destinatiei banilor alocati prin bugetul local pe anul 2014 bisericii ortodoxe romane din 

localitatea Peciu Nou , respectiv suma de 400.000 lei repartizata  pentru tencuirea bisericii. Datorita faptului 

ca suma alocata este  insuficienta pentru tencuiala bisericii , domnul perot solicita aprobarea  achizitionarii   

candelabrului  principal care  va fii pozitionat in cupola bisericii, prezentand si cateva date tehnice in ceea ce 

priveste acest produs . Valoarea acestui candelabru este de 15.000 euro , dar datorita faptului ca , candelabru 

din altar a fost realizat de catre acceeasi firma  ,s-a gasit intelegere din partea mesterilor ca achizitia acestuia 

sa se faca la suma de  60.000 cu TVA , cu conditia ca acesta comanda sa se faca  cat de repede posibil . 

Datorita faptului ca ,orice achizitie mai mare de 10.000 euro nu poate fi suportata de catre biserica , domnul 

preot solicitat sprijinul consilului local . 

Domnul Negru Gligor afirma faptul ca suma a fost alocata pentru tencuiala bisericii , lucrare care 

este prioritara fata de achizitia acestui candelabru , si propune tencuiala partii din spate a bisericii, ori ca 

suma alocata anul acesta bisericii sa fie realocata pentru alte lucrari ( drumuri , curent electric etc) urmand 

ca anul viitor sa se aloce suma de 1 miliard lei pentru tencuiala bisericii . In ceea ce priveste  achizitia 

acestui candelabru , valoarea acestuia este prea mare dupa parerea dansului . 

Urmeaza o serie de discutii pe baza acestui subiect , in final domnul presedinte de sedinta supune la 

vot schimbarea destinatiei sumei alocate prin bugetul local pe anul 2014. In urma exprimarii votului 

domnilor consilieri cu un nr. de  5 voturi pentru si 8 impotriva , schimbarea destinatiei sumei alocate nu se 

aproba . 

2.Domnul Vaduva Gheorghe care a fost invitat de catre domnul primar pentru a face cunoscut faptul 

ca ,troita care se va realiza la iesire din localitatea Peciu Nou  inspre Dinias , va fii realizata de catre 

Asociatia Filantropica Crestin Ortodoxa Sfantu Gheorghe, din sponsorizari. 

Domnul primar  intervine pentru a face cunoscut faptul ca a fost instiintat telefonic ca , exista o 

reclamatiei facuta catre Institutia Prefectului Judetului Timis  cu privire la realizarea acestei troite, cum ca 

acesta s-ar realiza fara autorizatie de construire , fapt ce nu este pe deplin adevarat , deoarce  autorizatia de 

construire se afla in lucru la compartimentul de urbanism . 

Doamna consilier juridic afirma faptul ca nu trebuie dat acordul de incepere a lucrarilor pana nu este 

eliberata autorizatia de construire . 

Domnul primar afirma faptul ca lucrarile nu au fost incepute. 

Domnul Vaduva Gheorghe face cunoscut faptul ca realizarea acestei troite nu  implica costuri  pentru  

Consiliul Local  si Primaria Comunei Peciu Nou dat fiind faptul ca oamenii care lucreaza sunt voluntari   iar 

sumele necesare sunt suportate din sponsorizari. 

 



În continuare, se trece la desfăşurarea lucrărilor şedinţei.  

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

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

ordinea de zi cu inca patru puncte : 

- inscrierea in cartea funciara a imobilelor cu numere cadastrale Cv19 A23/1 si Cv20A1, 

-anularea anularea pozitiei nr.11 din HCL nr.107 adoptata in sedinta de  consiliu local in data de  

18.12.2008, 

-intocmirea raportului de evaluare  terenului inscris in CF 401341  Peciu Nou  , in vederea vanzarii directe ,  

proprietarilor constructiei edificate pe acest teren  , Balaci Gicu si Balaci Maria , 

-revocarea HCL nr. 179 din 31 noiembrie 2013 si anularea contractului de conceiune nr.10022 din 07 

noiembrie 2013 . 

 

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

zi cu cele patru puncte propuse spre completare . 

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

 

 

1 - proiect de hotărâre nr.13 din 31 ianuarie 2014  privind constituirea Comisiei  de avizare a cererilor pentru 

organizarea adunărilor publice ; În urma dezbaterilor pe marginea proiectului s-a supus la vot şi s-a adoptat 

hotărârea nr. 17 cu    14 voturi “pentru” . 

2- proiect de hotarare nr 14 din  27 februarie  2014   privind  propunerea acordării calificativului la evaluarea 

performanţelor profesionale individuale pentru secretarului comunei, pe anul 2013; În urma dezbaterilor pe 

marginea proiectului s-a supus la vot şi s-a adoptat hotărârea nr.  18 cu 14   voturi “pentru” . 

 

3-proiect de hotarare nr. 15 din 27 februarie 2014 prelungirea contractului de închiriere pentru 

terenul ce excede suprafaţa atribuita gratuit d-ului Balaci Lucian  în vederea edificării unei case de locuit ; În 

urma dezbaterilor pe marginea proiectului s-a supus la vot şi s-a adoptat hotărârea nr. 19 cu  14  voturi 

“pentru” . 

 

4-proiect de hotarare nr. 16 din 27 februarie 2014  privind inchirierea  directa a terenului aferent 

constructiilor inscrise in cartea funciara 404518 Peciu Nou ; În urma dezbaterilor pe marginea proiectului s-

a supus la vot şi s-a adoptat hotărârea nr. 20  cu    14 voturi “pentru” . 

 

5- proiect  de hotarare nr. 17 din 27 febriarie 2014 privind aprobarea organizarii licitatiei publice 

pentru vanzarea   apartamentului nr. 1 din imobilul cu numarul 274 situat în  localitatea Peciu Nou , inscris 

in CF 400119 -C1 U2 Peciu Nou si a terenului aferent acestuia, evidenţiat în Cf 400119; În urma 

dezbaterilor pe marginea proiectului s-a supus la vot şi s-a adoptat hotărârea nr. 21 cu  14  voturi “pentru” . 

 

6-proiect de hotarare 18 din  03 martie   2014  privind intocmirea raportului de evaluare unui numar 

de  20 parcele din localitatea Peciu Nou  , in vederea vanzarii ; În urma dezbaterilor pe marginea proiectului 

s-a supus la vot şi s-a adoptat hotărârea nr. 22 cu  14  voturi “pentru” . 

 

7-proiect de hotarare nr. 21  din 19 martie 2014 privind aprobarea pretului  de vanzare a terenului  

aferent  constructiei  proprietatea domnului Avram Nicolae ; În urma dezbaterilor pe marginea proiectului s-

a supus la vot şi s-a adoptat hotărârea nr. 23 cu  14  voturi “pentru” . 

 

8-proiect de hotarare nr. 22 din 19 martie 2014 peivind aprobarea pretului  de vanzare a  

apartamentului nr. 5 din imobilul cu nr. 147 din localitatea Peciu Nou ; În urma dezbaterilor pe marginea 

proiectului s-a supus la vot şi s-a adoptat hotărârea nr.  24 cu  14  voturi “pentru” . 

 

9-proiect de hotarare nr. 23 din 19 martie 2014  privind prelungirea contractului de inchiriere  nr. 

4209 din 22 aprilie 2009 incheiat intre Primaria Peciu Nou si domnul  Apetrei Adrian ; În urma dezbaterilor 

pe marginea proiectului s-a supus la vot şi s-a adoptat hotărârea nr.  25 cu  14  voturi “pentru” . 

 



10-proiect de hotarare nr. 24 din 19 martie 2014 privind prelungirea contractului de inchiriere nr. 

6495 din 05 mai 2004 incheiat intre Primaria Peciu Nou si domnul Barnea Gheorghe ; În urma dezbaterilor 

pe marginea proiectului s-a supus la vot şi s-a adoptat hotărârea nr.  26 cu  14  voturi “pentru” . 

 

11-proiect de hotarare nr. 25 din 19 martie 2014  privind prelungirea  contractului de inchiriere nr. 

6832 din 15 iulie 2007 incheiat intre Primaria Peciu Nou si  domnul Somai Ioan; În urma dezbaterilor pe 

marginea proiectului s-a supus la vot şi s-a adoptat hotărârea nr.  27 cu  14  voturi “pentru” . 

 

12-proiect de hotarare nr. 26 din 19 martie 2014  privind prelungirea  contractului de inchiriere nr. 

6546 din 25 mai 2004 incheiat intre Primaria Peciu Nou si  domnul Spataru Grigoras ; În urma dezbaterilor 

pe marginea proiectului s-a supus la vot şi s-a adoptat hotărârea nr.  28 cu  14  voturi “pentru” . 

 

13 -proiect de hotarare nr. 27 din 21martie 2014  privind stabilirea modului de administare a unor 

terenuri situate in localitatea Peciu Nou , aflate in  proprietatea privata a comunei Peciu Nou ; În urma 

dezbaterilor pe marginea proiectului s-a supus la vot şi s-a adoptat hotărârea nr.  29 cu  14  voturi “pentru” 

. 

 

14-proiect de hotarare nr 28 din 21 martie 2014  privind aprobarea pretului  de vanzare a terenului  

aferent  constructiei  proprietatea domnului Dorobantu  Daniel ; În urma dezbaterilor pe marginea 

proiectului s-a supus la vot şi s-a adoptat hotărârea nr. 30 cu  13  voturi “pentru” si o abtinere ( domnul 

Dorobantu Stefan). 

 

15-proiect de hotarare nr. 29 din 21 martie 2014 privind aprobarea   documentatiei de alipire a 

terenurilor inscrise in CF 402598 , CF 402777 , CF402776, CF 402765, CF 402766,  CF 402767, Cf 

402768, CF 402769   Peciu Nou ; În urma dezbaterilor pe marginea proiectului s-a supus la vot şi s-a adoptat 

hotărârea nr.  31 cu  14  voturi “pentru” . 

 

16-proiect de hotarare nr. 30 din 21 martie 2014 privind aprobarea documentatiei  de dezmembrare a 

terenului inscris in CF 402775 Peciu Nou ; În urma dezbaterilor pe marginea proiectului s-a supus la vot şi 

s-a adoptat hotărârea nr.  32 cu  14  voturi “pentru” . 

 

17-proiect de hotarare nr. 31 din 24 martie 2014 privind aprobarea documentatiei  de dezmembrare a 

terenului inscris in CF 402774 Peciu Nou ; În urma dezbaterilor pe marginea proiectului s-a supus la vot şi 

s-a adoptat hotărârea nr.  33 cu  14  voturi “pentru” . 

 

18-proiect de hotarare nr. 32 din 24 martie 2014 privind aprobarea documentatiei  de dezmembrare a 

terenului inscris in CF 400680Peciu Nou ; În urma dezbaterilor pe marginea proiectului s-a supus la vot şi s-

a adoptat hotărârea nr.  34 cu  14  voturi “pentru” . 

 

19-proiect de hotarare nr. 33 din 24 martie 2014 privind aprobarea documentatiei de alipire  a 

terenurilor inscrise in CF 402656 , CF 402657 si CF 402658 Peciu Nou ; În urma dezbaterilor pe marginea 

proiectului s-a supus la vot şi s-a adoptat hotărârea nr.  35 cu  14  voturi “pentru” . 

 

20-proiect de hotarare nr. 34 din 24 martie 2014  privind aprobarea documentatiei de dezmembrare a 

terenului inscris in CF 402606 Peciu Nou ; În urma dezbaterilor pe marginea proiectului s-a supus la vot şi 

s-a adoptat hotărârea nr.  36 cu  14  voturi “pentru” . 

 

21-proiect de hotarare nr. 35 din 24 martie 2014  prelungirea contractului de închiriere pentru terenul 

ce excede suprafaţa atribuita gratuit d-nei Mantea Andreea Vasilica   în vederea edificării unei case de locuit 

; În urma dezbaterilor pe marginea proiectului s-a supus la vot şi s-a adoptat hotărârea nr.  37 cu  14  voturi 

“pentru” . 

 

22-proiect de hotarare nr. 36 din 24 martie 2014  privind intocmirea raportului de evaluare  terenului 

inscris in CF 404534 Peciu Nou  , in vederea vanzarii directe ,  proprietarilor constructiiei edificate pe acest 



teren ; În urma dezbaterilor pe marginea proiectului s-a supus la vot şi s-a adoptat hotărârea nr. 38 cu  14  

voturi “pentru” . 

 

23– proiect de hotarare nr .37 din 25 martie 2014 privind aprobarea documentataieie de 

dezmambrare a  terenului inscris in CF 402892 Peciu Nou ; În urma dezbaterilor pe marginea proiectului s-a 

supus la vot şi s-a adoptat hotărârea nr. 39 cu  14  voturi “pentru” . 

 

24–proiect de hotarere nr.38 din 25 martie 2014 privind aprobarea pretului de pornire a licitatiei 

deschise cu strigare pentru vanzarea autorurismului marca PEUGEOT ; În urma dezbaterilor pe marginea 

proiectului s-a supus la vot şi s-a adoptat hotărârea nr. 40 cu  14  voturi “pentru” . 

 

25- proiect de hotarare nr.39 din 25 martie 2014 privind rectificarea bugetului local al comunei Peciu 

Nou pe trimestrui Isi II anul 2014. În urma dezbaterilor pe marginea proiectului s-a supus la vot şi s-a 

adoptat hotărârea nr.  41 cu  14  voturi “pentru” . 

 

26 -proiect de hotarare nr. 40 din 25 martie 2014 privind prelungirea contractului de inchiriere  6823  

din 13 iulie  2004 incheiat intre Primaria Peciu Nou si  domnul Balos Viorel; În urma dezbaterilor pe 

marginea proiectului s-a supus la vot şi s-a adoptat hotărârea nr.  42 cu  14  voturi “pentru” . 

 

27- proiect de hotarare nr.41 din 26 martie 2014  privind  inscrierea in cartea funciara a imobilelor cu 

numere cadastrale Cv19 A23/1 si Cv20A1.În urma dezbaterilor pe marginea proiectului s-a supus la vot şi  

s-a adoptat hotărârea nr.  43 cu  14  voturi “pentru” . 

 

28- proiect de hotarare nr 42 din 26 martie 2014 anularea anularea pozitiei nr.11 din HCL nr.107 

adoptata in sedinta de  consiliu local in data de  18.12.2008 

În urma dezbaterilor pe marginea proiectului s-a supus la vot şi s-a adoptat hotărârea nr.  44 cu  14  

voturi “pentru” . 

 

29- proiect de hotarare nr. 43 din 26 martie 2014 privind intocmirea raportului de evaluare  terenului 

inscris in CF 401341  Peciu Nou  , in vederea vanzarii directe ,  proprietarilor constructiei edificate pe acest 

teren  , Balaci Gicu si Balaci Maria. 

În urma dezbaterilor pe marginea proiectului s-a supus la vot şi s-a adoptat hotărârea nr.  45 cu  14  

voturi “pentru” . 

 

30- proiect de hotarare nr. 44 din 27 martie 2014 revocarea HCL nr. 179 din 31 noiembrie 2013 si 

anularea contractului de conceiune nr.10022 din 07 noiembrie 2013 . 

În urma dezbaterilor pe marginea proiectului s-a supus la vot şi s-a adoptat hotărârea nr.  46 cu  14  

voturi “pentru”. 
 

 Se trece în continuare la prezentarea cererilor adresate consiliului local: 

1. Referatul cu nr. 3655 din 27 martie 2014  intocmit de catre Comisa numita in sedinta extraordinara 

din luna martie , in ceea ce priveste achizitionarea  imobilului cu destinatia de gradinita si a 

aterenului aferent acesteia , aflat in proprietatea SC AGROINDUSTRIALA PETIM  PECIU  NOU 

S.A., la pretul de 147.000 euro. 

In urma dezbaterilor pe marginea acestui referat s-a adoptat HCL nr. 47 cu  13  voturi “pentru” si o 

abtinere ( domnul Horga Traian ) . 

2. Referatul cu nr. 3672 din 27 martie 2014 intocmit de catre domnul Urda Ioan , viceprimarul comunei 

Peciu Nou , cu privire la modificarea statutului asociatiaie , numirea reprezentantilor in adunarea 

generala si consiliul director al Clubului sportive Peciu Nou . 

Domnii consilieri stabilesc ca pentru sedinta urmatoare sa se intocmesca un proiect de hotarare in 

acest sens . 

3. Un numar de 7  cereri ale  cetatenilor din zona Dorobanti ( Dorobantu Gheorghe , Dorobantu Marta , 

Bratu Luiza , Ionescu Eugenia , Vostinari Aurelia, Ciceu Gheorghe , Stancov Dragomir )  care 

solicita atribuirea terenului pe care acesta il lucreaza dinainte de anul 1990 . 



Domnul primar intervine pentru a face cunoscut faptul ca se lucreaza la documentatia de intabulare a 

acestor terenuri , urmand ca dupa finalizarea acesteia sa se stabileasca de catre Consiliul local 

modalitatea de administarare a acestora . 

4. Un numar de trei cereri ( Ilie Mihai , Stef Elena Maria  si Lupascu Gheorghe ) care solicita atribuirea 

unui teren pentru constructie de locuinte in baza Legii 50 /1991. 

Doamna secretar afirma faptul ca ar fii necesar a se stabilii  criteriile de acordare a terenurilor in baza 

Legii 50 /1991 . 

Domnul primar afirma faptul ca  nu este necesar stabilirea criteriilor , deoarece Legea 50/1991 nu 

prevede acest lucru , criteriul de acordare a terenurilor sa fie in ordinea cererilor depuse in limita 

terenurilor cu acesta destinatie , cu conditia ca solicitanti sa nu detina alte proprietati si sa fie din 

comuna . 

Doamna consilier juridic le face cunoscut faptul ca Legea 50/1991 privind autorizarea executării 

lucrărilor de construcţii,  prin art. 15 prevede ca prin exceptie de la prevederile art. 13 alin. 

(1),potrivit caruia  vanzarea/ inchirierea/ concesionarea terenurilor se face prin licitatie publica ,  

terenurile destinate construirii se pot concesiona fara licitatie publica, cu plata taxei de redeventa 

stabilite potrivit legii, ori pot fi date in folosinta pe termen limitat, dupa caz, in urmatoarele situatii: 

a)pentru realizarea de obiective de utilitate publica sau de binefacere, cu caracter social, fara scop 

lucrativ, altele decat cele care se realizeaza de catre colectivitatile locale pe terenurile acestora; 

b)pentru realizarea de locuinte de catre Agentia Nationala pentru Locuinte, potrivit legii; 

c)pentru realizarea de locuinte pentru tineri pana la implinirea varstei de 35 de ani; 

d)pentru stramutarea gospodariilor afectate de dezastre, potrivit legii; 

e)pentru extinderea constructiilor pe terenuri alaturate, la cererea proprietarului sau cu acordul 

acestuia; 

f)pentru lucrari de protejare ori de punere in valoare a monumentelor istorice definite potrivit legii, 

cu avizul conform al Ministerului Culturii si Cultelor, pe baza documentatiilor de urbanism avizate 

potrivit legii.  

Din acest text de lege nu rezulta faptul ca tinerii care pot beneficia de teren trebuie sa fie locuitori ai 

comunei . 

Domnii consilieri in urma discutiilor avute stabilesc ca  atribuirea unui teren  in baza art. 15 lit.c din 

Legea 50/1991 cu modificarile si completarile ulterioare  sa fie cererea insoltita de documente de 

identificare si declaratia notariala din care sa rezulte faptul ca nu detin in proprietate alte immobile ( 

case , terenuri ). 

In ceea ce priveste cele trei cereri , domnii consilieri stabilesc ca pentru sedinta urmatoare sa se 

intocmeasca un proiect de hotarare in vederea adoptarii lui . 

5. Adresa cu nr. 2454 din 21 februarie 2014 a Institutiei Prefectului Judetului Timis , prin care se atrage 

atentia asuora prevederilor art.51 alin 4 din Legea 215/2001 privind administratia publica locala , 

potrivit careia “fiecare consilier local , precum si viceprimarul sunt obligati sa prezinte un raport 

anual de activitate care va fi facut public prin grija secretarului “ deasemenea potrivit prevederilor 

art.63 dlin 3 lit a din acceasi lege “primarul prezinta consiliului local , in primul trimestru , un raport 

anual privind starea economica , sociala si de mediu a unitatii adminitrativ teritoriale”. 

Domnii consilieri iau cunostiinta  continutul acestei  adrese . 

6. Cererea cu nr. 1925 din 03 februarie 2014 a doamnei Sain Anisoara , prin care solicita concesionarea 

unue suprafate de 1000 m2 din Ps 1294/1/9  in vederea deschiderii unei spalatorii auto. 

Domnii consilieri hotarasc ca acesta cerere nu poate fi aprobata , dat fiind faptul ca nu avem teren cu 

acesta destinatie . 

7. Cererea cu nr. 3160 din 17 martie 2014 a domnului Tigan Vasile , reprezentantul sc Bioplant Srl , 

prin care solicita cumpararea spatiului pe care acesta il detine . 

Doamna consilier juridic le face cunoscut faptul ca pentru acest imobil exista depusa de catre avocata 

domnului Stromer Horst , care  revendica imobilul in cauza , la Curtea Europeana a Drepturilor 

omnului de la Strasbourg  plangere impotriva hotarari pronuntate de catre instantele din Romania , 

motiv pentru care nu se poate lua nici o decizie in ceea ce priveste imobilul. 

8. Un numar de trei cereri ( Boros Mariana , Somai Mariana Elisabeta , Dudu Dam ) care solicita 

inchrierea imobilului aferent terenului de fotbal din localitatea Peciu Nou. 

Domnul primar face cunoscut faptul ca  destinatia acelui imobil nu este una sociala  ci el este folosit 

de catre cei care au in grije Clubul Sporiv Peciu Nou . 

http://www.euroavocatura.ro/dictionar/385/Licitatie
http://www.euroavocatura.ro/dictionar/319657/Redeventa
http://www.euroavocatura.ro/dictionar/4202/Folosinta
http://www.euroavocatura.ro/dictionar/3229/Termen


Domnii consilieri dat fiind faptul ce cele mentionate de catre domnul primar stabilesc ca aceste cereri 

nu pot fi aprobate , urmand ca pentru administarea  imobilului in cauza domnul primar sa faca o 

propunere care sa se concretizeze in proiect de hotarare pentru a fii supus spre analiza si adoptare de 

catre Consiliul Local al comunei Peciu Nou. 

9. Cererea cu nr. 3271 din 19 martie 2014  depusa de catre SC Digital Cable Systems SA, prin care 

solicita  acordul pentru instalarea  unei fibre optice pe o distant de 5 km intre localitatea Peciu Nou si 

limita vecinatatii  in extravilan cu localitatea Parta .  

Doamna secretar afirma faptul ca ar trebui sa   realizat si aprobat un regulament in acest sens . 

Domnii consilieri stabilesc ca pentru sedinta urmatoare sa se intocmeasca un proiect de hotarare 

privind aprobarea regulamantului de emitere a acordului pentru instalarea de fibra optic pe raza 

comunei Peciu Nou . 

10. Cererea cu nr. 3273 din 19 martie 2014  depusa de catre SC Toykus SRL  prin care solicita  

aprobarea pentru  amplasarea unui chiosc de ziare . 

Domnii consilieri stabilesc ca pentru sedinta urmatoare sa se intocmesca un proiect de hotarare in 

acest sens , daca se identifica un spatiu care poate fi folosit cu acesta destinatie . 

11. Adresa cu nr. 3235 din 25 martie 2014 a Camerei de Conturi a judetului Timis , prin care aduce la 

cunostiinta consilului local al comunei Peciu Nou , faptul ca actele de control /audit realizate de catre 

acestia la instituitia noastra in perioada 2004-2010  au fost declasificate din categoria “Secret de 

serviciu”. 

Domnii consilieri iau cunostiinta  continutul acestei  adrese. 

12. Adresa cu nr. 2841 din 06 martie 2014 a Camerei Agricole Timis , prin care se aduce la cunostiinta 

Consiliului Local al comunei Peciu Nou  atributiile care il revin privind administrarea pasunilor/ 

pajistilor permanente. 

Domnii consilieri iau cunostiinta  continutul acestei  adrese. 

13.  Cererea nr. 2060 din 06 febriarie 2014 depusa de catre domnul Sabduleanu Gabriel Olimpiu, prin 

care solicita concesionarea percelelor cu nr cadastral HB 815/6 si Hb 815/10. 

Doamna consilier juridic le face cunoscut faptul ca aceste HB-uri nu sunt intabulate . 

Domnii consilieri hotarasc ca aceste terenuri sa fie intabulate dupa care se va proceda la stabilirea 

modului de administrare . 

 

 Se trece în continuare la interpelări ale domnilor consilieri, iniţiate pe diverse teme in  

ceea ce priveste curatenia din comuna , administarea spatiului  din localitatea Sinmartinu Sirbesc 

ramas liber in urma renuntarii la contractul de inchiriere a Uniunii Sirbilor, iluminatul stradal din 

localiatea Sinmartinu Sirbesc , rezolvarea situatiei eliberarii imobilului de langa caminul cultural din 

localitatea Peciu Nou etc. 

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

 

 

 

 

Preşedinte de şedinţă      Secretar 

  Paul Petru         Viorica-Lidia Miatov 

 

 

 

Întocmit  

Consilier juridic  

Mihai  Iasmina 

                                           
 

 

 

 

  


