
ROMÂNIA 

JUDEȚUL TIMIȘ 

COMUNA PECIU NOU 

P R I M A R 

 

C O N V O C A T O R 

 În conformitate cu prevederile art. 39 alin (4) din Legea nr. 215/2001- 

privind adminiostratia publica locala – republicată , cu modificările și completările 

ulterioare  , în baza dispoziției primarului  nr. 187 din 23 octombrie 2015 , se 

convoacă membrii Consiliului local Peciu Nou în ședință de îndată .  

 Ședința va avea loc la sediul Casei de Cultură a comunei Peciu Nou , 

judetul Timis , în data de 29 octombrie  2015   ora  18,00  cu urmatoarul  

 

PROIECT AL ORDINI DE ZI 

 

1. Proiect de hotatare nr. 119 din 15 octombrie 2015 privind intocmirea 

raportului de evaluare a terenului inscris in CF 404518 Peciu Nou  , in vederea 

vanzarii directe proprietarului constructiei edificate pe acesta SC Electro 

Plasat SRL . 

2. Proiect de hotarare nr. 120 din 20 octombrie 2015 privind prelungirea 

contractului de inchiriere nr. 6099 din 14 mai 2012 , incheiat intre Primaria 

Peciu Nou si doamna Popescu Camelia- Andreea . 

3. Proiect de hotarare nr. 121 din 20 octombrie 2015 privind prelungirea 

contractului de inchiriere nr. 3599 din 13 aprilie 2006 , incheiat intre Primaria 

Peciu Nou si domnul Gherman Grigor.  

4. Proiect de hotarare nr. 122 din 20 octombrie 2015 privind modificarea 

suprafetei de teren inchiriata sotilor Voda Anghel si Gabriela din Peciu Nou.  

5. Proiect de hotarare nr. 124 din 23 octombrie 2015 privind completarea HCL 

nr. 22 din 18 februarie 2010 privind stabilirea situatiilor deosebite , altele 



decat cele prevazute de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, 

actualizata , referitor la acordarea ajutoarelor de urgenta . 

6. Proiect de hotarare nr. 125 din 23 octombrie 2015 privind aprobarea 

caietelor de sarcini in vederea concesionarii la licitatie publica a unui numar 

de cinci parcele de teren situate in intravilanul localitatilor Peciu Nou si 

Dinias. 

7. Proiect de hotarare nr. 126 din 25 octombrie 2015 privind aprobarea 

documentatiei tehnice pentru prima inscriere a imobilelor situate in 

localitatea Sinmartinu Sirbesc cu numar cadastral 

DS1,DS2,DS3,DS4,DS5,DS6,DS7,DS8,DS9,DS10,DS11,DS12,  

DS13,DS14,DS15,DS16,DS19 avand categoria de folosinta drum satesc . 

8. Proiect de hotarare nr. 127 din 26 octombrie 2015 privind inchirierea directa 

a terenului inscris in CF 400675 – Sinmartinu Sirbesc cu nr. cadastral 400675 

proprietarului constructiei edificate pe acest teren, sotilor Cercel Slavco si 

Ana . 

9. Proiect de hotarare nr. 128 din 27 octombrie 2015 privind inscrierea in carte 

funciara a imobilelor cu numere cadastrale atribuite 406475 si 406476 .  

10. Proiect de hotarare nr. 129 din 28 octombrie 2015 privind atestarea la   

domeniul privat al comunei Peciu Nou a suprafetei de 26.763 mp. teren intravilan   

inscris in CF 403037 identificat in cvartal Cv4CCi2 Peciu Nou. 

11. Proiect de hotarare nr. 130 din 28 octombrie 2015 privind inscrierea in carte 

funciara a imobilelor cu numere cadastrale atribuite 406479 si 406480 .  

12. Aprobarea proceselor verbale ale sedintelor Consiliului local Peciu Nou din 

data de 30 septembrie 2015  si 21 octombrie 2015 , in forma redactata si 

publicata pe site-ul primariei .  

13. Cereri ale cetatenilor , diverse.  

  

PRIMAR 

Ionel Margarit 

 



 

 

 

 

AM LUAT LA CUNOSTINTA: 

 

 

  1. BICA DORIN     _________________    

 

  2. DOROBANTU STEFAN   _________________  

 

  3. HORGA TRAIAN    _________________ 

 

  4. IVAN ANTONIUS – CEZAR   _________________ 

 

  5. NEGRU GRIGOR    _________________ 

 

  6. OROSZ VIOREL           _________________ 

 

  7. PAUL PETRU     _________________ 

 

 8. STANOEV BORIVOI-GORAN _________________ 

 

 9. SUTA  EUGEN  _________________ 

 

 10. TODOROV VLASTIMIR        _________________ 

 

 11. TARTA GRIGORI    _________________ 

 

 12. TITERLEA EUGEN    _________________ 

 

 13.TIGAN VASILE     _________________ 

 

 14. URDA IOAN     _________________ 

 

 

  

 


