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Încheiat azi 29 septembrie 2016  (joi ) orele 18,00 
cu ocazia  ședinței ordinare  a consiliului local 

 

   La şedinţa de ordinară  a Consiliului local al comunei Peciu Nou , convocată de Primarul comunei  

Dragan Gabriel Răzvan cu dispoziția nr. 174 din 23 septembrie 2016 ,  participă următorii  consilieri  

locali  :   d-na Anton Zamfira- Liana , dl. Bica Dorin ,dl. Farcalau Ioan , dl. Hodoșan Mircea- Codruț, dl. D 

Ivan Antonis Cezar dl.Lungu Bogdan, , dl. Stoianov Spasa, dl. Stoica Aurel, dl. Stanoev Borivoi- Goran,dl. 

Tarța Grigori , dl. Titerlea Eugen, Dl. Todorov Vlastimir, dl. Tigan Vasile si d-na Vlasici Nicoleta .

 Lipsesc domnii consilieri :  Negru Grigor și Stanoev Borivoi- Goran .  

           Mai participa domnul primar Dragan Gabriel- Razvan , doamna secretara a comunei Rotaru Elena 

si doamna consilier juridic Mihai Iasmina. 

        Domnul președinte de ședință , Titerlea Eugen  declară ședința deschisă  si dă citire ordinei de zi  ,  

1. Aprobarea proceselor verbale ale ședințelor consiliului local din data de 25 august 2016, 15 

septembrie 2016 și 22 septembrie 2016 . Cu unaniomitate de voturi procesele verbale sunt aprobate 

in forma redactata. 

I . Proiecte de hotărâre  

      1.Proiect de hotarare nr. 44 din 15 septembrie 2016 privind acordul de principiu al Consiliului 

local in vederea montarii unor limitatoare de viteza si semne de circulatie  in zonele cu potential ridicat 

de circulatie rutiera si pietonala din comuna Peciu Nou .  

In urma discutiilor purtate se supune la vot . 

 Cu un numar de 13 voturi “ pentru” se adopta Hotararea nr. 55. 

      2.Proiect de hotarare nr. 45 din 15 septembrie 2016 privind constatarea nulitatii contractuylui de 

inchiriere cu nr. 8061 din 148.09.2014 incheiat intre Primaria Peciu Nou si doamna Rapciuc Mariana.  

In urma discutiilor purtate se supune la vot .  

Cu un numar de 13 voturi “ pentru” se adopta Hotararea nr. 56. 

      3.Proiect de hotarare nr. 47 din 20 septembrie 2016 privind intocmirea documentatiei de 

apartamentare a imobilului inscris in CF401175 Peciu Nou . 

In urma discutiilor purtate se supune la vot .  

Cu un numar de 13 voturi “ pentru” se adopta Hotararea nr. 57. 

     4.Proiect de hotarare nr. 48 din 22 septembrie 2016 privind plata sumei de 5360 lei , reprezentand 

cheltuieli de judecata catre doamna Iorgovici Valeria .  

In urma discutiilor purtate se supune la vot .  

Cu un numar de 13 voturi “ pentru” se adopta Hotararea nr. 58. 

      5.Proiect de hotarare nr. 49 din 22 septembrie 2016 privind angajarea unui avocat care sa 

reprezinte Comuna Peciu Nou , prin primar, in litigiu care face obiectul Dodsarului nr. 6357/30/2015 .  

In urma discutiilor purtate se supune la vot .  

Cu un numar de 13 voturi “ pentru” se adopta Hotararea nr. 59. 

      6.Proiect de hotarare nr. 50 din 23 septembrie 2016 privind intabularea imobilului cu nr. cadastral 

Hb 855 din localitatea Sinmartinu Sirbesc .  

In urma discutiilor purtate se supune la vot .  

Cu un numar de 13 voturi “ pentru” se adopta Hotararea nr. 60. 

 

 



 

     7.Proiect de hotarare nr. 51 din 23 septembrie 2016 privind intabularea drumului Ds 25 din 

localitatea Sinmartinu Sirbesc .  

In urma discutiilor purtate se supune la vot .  

Cu un numar de 13 voturi “ pentru” se adopta Hotararea nr. 61. 

 

      8.Proiect de hotarare nr. 52 din 23 septembrie 2016 privind intabularea drumurilor DS1 , DS 17, 

DS 20/2 si DS 28 din localitatea Peciu Nou ..  

In urma discutiilor purtate se supune la vot .  

Cu un numar de 13 voturi “ pentru” se adopta Hotararea nr. 62. 

 

       9.Proiect de hotarare nr. 53 din 23 septembrie 2016 privind actionarea in instanta a persoanei care 

se face raspunzatoare de crearea prejudiciului in suma de 5360 lei reprezentand cheltuieli de judecata 

in dosarul nr. 8151/325/2014.  

In urma discutiilor purtate se supune la vot . 

 Cu un numar de 13 voturi “ pentru” se adopta Hotararea nr. 63. 

       10.Proiect de hotarare nr. 54 din 23 septembrie 2016 privind Planul de ocupare al functiilor 

publice pe anul 2016.  

In urma discutiilor purtate se supune la vot .  

Cu un numar de 13 voturi “ pentru” se adopta Hotararea nr. 64. 

      11.Proiect de hotarare nr. 16 din 11 august  2016 privind Planul de ocupare al functiilor publice pe 

anul 2017 . 

In urma discutiilor purtate se supune la vot .  

Cu un numar de 13 voturi “ pentru” se adopta Hotararea nr. 65. 

       12.Proiect de hotarare nr. 55 din 26 septembrie 2016 privind rezilierea contractului de concesiune 

nr. 8620 din 24.09.2013 incheiat intre Primaria Peciu Nou si doamna Suta Ioana- Teodora..  

In urma discutiilor purtate se supune la vot .  

Cu un numar de 13 voturi “ pentru” se adopta Hotararea nr. 66. 

       13.Proiect de hotarare nr. 56 din 27 septembrie 2016 privind angajarea unui avocat care sa 

redacteze si sa reprezinte comuna Peciu Nou in dosarul avand ca obiect rezilierea contractului cu 

compania de telefonie Orange .  

In urma discutiilor purtate se supune la vot .  

Cu un numar de 13 voturi “ pentru” se adopta Hotararea nr. 67. 

       14.Proiect de hotarare nr. 57 din 27 septembrie 2016 privind majorarea capitalului social al 

societatii comerciale CONSLOCSERV PECIU NOU avand ca unic actionar comuna Peciu Nou . 

In urma discutiilor purtate se supune la vot .  

Cu un numar de 13 voturi “ pentru” se adopta Hotararea nr. 68. 

      15.Proiect de hotarare nr. 58 din 28 septembrie 2016 privind rectificarea bugetului local pe 

trimestrul III- 2016..  

In urma discutiilor purtate se supune la vot . 

 Cu un numar de 13 voturi “ pentru” se adopta Hotararea nr. 69. 

Inainte de a trece la punctual II al ordinei de zi , domnul presedinte da citire referatului intocmit de 

doamna Stoianov Alexandra referent agricol in cadrul compartimentului de specialitate al 

primarului comunei Peciu Nou  si  raportul intocmit de doamna Toma Antonia Maria  - inspector – 

architect in cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Peciu Nou prin care  se arata 

ca  in urma Procesului- verbal de constatare nr. 6209 din 20 iulie 2016 s-a constat ca pe pasunea 

inchiriata de catre doamna Cozma Dana- Mariana , prin contractual nr. 35 din 01.04.2016 , este 

edificata o constructia fara forme legale si pasunea nu este imprejmuita . Primarul comunei Peciu 

Nou dispune realizarea imprejmuirii si demararea procedurii de intrare in legalitate sau demolarea 

constructiei existente. In data de 12 septembrie 2016 s-a constata ca doamna Cosma Dana Mariana 

nu a respectat  cele dispuse se propane rezilierea contractului de inchiriere  , desfiintarea 

constructiei edificata fara forme legale , pe cheltuiala acesteia.   

 

 



 

 

 

     In urma discutiilor purtate , cu 13 voturi “ pentru” se adopta Hotararea nr. 70 . 

  II .Cereri, adrese, interpelări, diverse. 

             Domnul primar aduce in discutie cele discutate cu reprezentantii SC. SIMSTAR care intentioneaza 

sa introduca si sa racordeze la reteaua de gaze naturale cetatenii din localitatile din Dinias si Sinmartinu 

Sirbesc. Se stabileste impreuna cu domnii consilieri sa aiba loc o adunare populara in care se va discuta cu 

cetatenii depre acest subiect , identificandu- se astfel potentiali utilizatori.  

 Domnul Handrace , antrenorul echipei de fotbal Peciu Nou  da citire unui rezumat al activitatii 

desfasurate si rezultatele obtinute de echipa. Din dicutiile purtate pe aceasta tema s-a ajuns la concluzia ca 

singura posibilitate de a intra in legalitate si de a ajuta aceasta  echipa de fotbal este infiintarea unui club 

sportiv de drept public. Domnul primar va actiona in acest sens , stabilind ca doamna Mihai Iasmina  sa 

caute forma legala pentru infiintarea acestui club.  

  Domnul primar expune domnilor consilieri posibilitatea de accesare fonduri pentru construirea unei 

gradinite noi, aratand ca trebuie identificat un teren de minim 1800 mp. pentru aceasta constructie. 

Propune ca terenul sa fie cel de langa caminul cultural , vis a vis de Liceul teoretic, propunere acceptata de 

toti domnii si doamnel consilier prezenti la sedinta.  

 Domnul viceprimar expune situatia contro;lului efectuat de reprezentantii AFIR – proiectul 322 

instiinteaza consilierii locali despre masurile lasate de acestia  iar in ceea ce priveste cladirea Afterschul 

,spune ca trebuie cautate solutii pentru  acreditarea  serviciului social .  

 Domnul Hodosan Mircea Codrut sesizeaza faptul ca in localitatea Sinmartinu Sirbesc in imobilul de 

la periferia localitatii – fost proprietar Bnat Plant , un crescator de animale a intrat abuziv in incinta 

acestei cladiri unde creste animale , fiind foarte aproape de locuintele cetatenilor care acuza faptul ca nu se 

mai poate respira din cauza mirosului .  

Doamna Anton Lia aduce in discutie faptul ca in localitatea Dinias trebuie realizate actiuni de 

curatenie in cel de al II- lea parc. Se va lua legatura cu domnisoara Suta Rafaela Betina care va planifica 

munca ce trebuie prestata de beneficiarii Legii nr. 416/2001 si pentru aceasta locatie. 

     Nemaifiind alte interpelari , cereri sau adrese , domnul presedinte declară ședinta închisă . 

   
 

              Președinte de ședință  Secretar  

     

            Titerlea Eugen    ________                               Rotaru Elena  __________ 

 

  

  

          


