
ROMANIA – JUDETUL TIMIS 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PECIU NOU 

 

 

Proces verbal al sedintei de indata  

a Consiliului local Peciu Nou 

 

       Incheiat astazi  20 august 2015 in sedinta de indata a  C.L. Peciu Nou  , convocata conform art. 39 

alin. (4) din Legea nr. 215 /2001, republica , privind administratia publica locala. 

      Sedinta de indata a fost convocata in baza Dispozitiei primarului comunei Peciu Nou nr. 149 din 19 

august 2015. 

       La sedinta participa un numar de   10 consilieri locali din totalul de 14 mandate : Bica Dorin , 

Dorobantu Stefan,Negru Grigor, Paul Petru , Stanoev Borivoi- Goran , Tarta Grigori, Titerlea Eugen,Tigan 

Vasile , Urda Ioan , Suta Eugen. Sunt absenti motivati : Horga Traian, Ivan Antonius- Cezar, Orosz Viorel si  

Todorov Vlastimir.  

       La sedinta participa domnul primar Margarit Ionel , doamna secretara a comunei Rotaru Elena si 

doaman Orosz Stela , inspector in cadrul compartimentului financiar- contabil al Primariei comunei Peciu 

Nou . 

ORDINEA DE ZI 

1. Proiect de hotatare privind alegerea presedintelui de sedinta,  

2. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe trimestrul III. 

        Doamna secretara aduce la cunostinta domnilor consilieri ca mandatul de presedinte de sedinta a 

domnului Bica Dorin a incetat prin urmare, solicita sa se faca propuneri pentru alegerea unui nou 

presedinte de sedinta pentru o perioada de trei luni.  

        Domnul Dorobantu Stefan propune  sa fie ales presedinte de sedinta pentru o perioada de trei luni , 

domnulu Stanoev Borivoi- Goran . Se supune la vot Proiectul de hotatare nr. 97 din 19 august 2015. 

        Se adopra Hotararea nr. 105 din 20 august 2015 cu un numar de 10 voturi “ pentru” din totalul de 

10 consieri prezenti la sedinta . 

        Doamna secretara prezinta procesul – verbal al sedintei ordinare din data de 24 iulie 2015 , domnii 

consilieri fiind de acord cu continutul acestuia .  



          Se trece la punctual nr. 2 al ordinii de zi , domana Orosz Stela prezinta domnilor  consilieri  refratul 

care a stat la baza intocmirii Anexei privind rectificarea bugetului pe trimestrul III 2015.  

          Domnul presedinte supune la vot  Proiectul de hotarare nr. 98 din 19 august 2015 .  

         Se adopta Hotararea nr. 106 din 20 august 2015 cu un numar de 10 voturi “ pentru” din totalul de 

10 consieri prezenti la sedinta . 

         Nemaifiind alte probleme pe ordinea de zi domnul Stanoev Borivoi- Goran multumeste celor 

prezenti pentru participare si declara inchise lucrarile sedintei .  

         Drept pentru care s-a incheiat procesul verbal in doua exemplare originale din care  unul da dosarul 

sedintei de indata si unul pentru dosarul primarului.  

 

 

 Presedinte de sedinta  Secretar 

Stanoiev Borivoi- Goran      Elena  Rotaru  


