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Încheiat azi 27 aprilie  2016  (miercuri  ) orele 16.
00

, cu ocazia  sedinţei ordinară  a Consiliului 

Local Peciu Nou, convocată de către primar – Mărgărit Ionel  , în conformitate cu prevederile Legii nr. 

215/2001, republicată , cu modificările şi completările ulterioare . 

 

 

   La şedinţă participă un număr de 11 consilieri în funcţie din totalul de 14 mandate :dl.Bica Dorin,  

dl. Dorobanțu Ștefan ,  dl. Horga Traian   , dl. Kaufmann Francisc - Adalbert, dl. Negru Grigor, dl. Paul 

Petru  , dl. Stanoev Borivoi- Goran , dl. Todorv Vlastimir  , dl. Titerlea Eugen    , dl. Țigan Vasile  și 

dl.Urda Ioan   Lispsec domnii  consilieri  Orosz Viorel, Șuta Eugen și Tarța Grigori  . 

 Mai participa , d-na secretară a comunei Rotaru Elena .  

 Domnul președinte de ședință , văzănd că majoritatea consilierilor sunt prezenți , dă citire ordinei 

de zi ,  

 1. Proiect de hotărâre nr. 31 din 22 aprilie 2016 privind rezilierea contractului de concesiune nr. 

10809 din 27 noiembrie 2012 încheiat cu doamna Onacă-Lungu Laura – Coralia ,   

        În urma discuțiilor purtate domnul președinte de ședintă supune la vot , 

   Cu 11 voturi „ pentru „ se adoptă Hotărârea nr. 42  .  

 2. Proiect de hotărâre nr. 32 din 22 aprilie 2016 privind modificarea contractului de concesiune nr. 

614 din 16 iunie 1994 încheiat cu CEC BANK SA,  

        În urma discuțiilor purtate domnul președinte de ședintă supune la vot , 

             Cu 11 voturi  „ pentru „ se adoptă Hotărârea nr. 43  .  

 3.Proiect de hotărâre nr. 33 din 22 aprilie 2016 privind stabilirea modului de administrare a l 

terenului evidențiat în CF 405045 Peciu Nou cu nr. cadastral 405045.  

             În urma discuțiilor purtate se stabiliește ca acest teren să fie vândut la licitație cu strigare. 

Domnul președinte de ședintă supune la vot , 

                  Cu 11 voturi  „ pentru „ se adoptă Hotărârea nr. 44 .  

  4.  Proiect de hotărâre nr. 34 din 22 aprilie 2016 privind aprobarea prețului de începere al licitației în 

vederea vânzării unor anexe ale imobilului cu nr. 278 Ap. II din  localitatea Peciu Nou . 

          În urma discuțiilor purtate domnul președinte de ședintă supune la vot , 

                       Cu 11 voturi  „ pentru „ se adoptă Hotărârea nr. 45 . 

 5. Proiect de hotărâre nr. 35 din 22 aprilie 2016 privind aprobarea prețului de vânzare directă a 

imobilului , casă nr. 183 Ap. 1 din Peciu Nou , înscris în CF 400221- C1- U2 cu nr. top. 119/b/1.  

           Domnii consilieri hotărăsc amânarea adoptării  hotărării  privind aprobarea prețului de vânzare , 

solicită reevaluarea acestui imobil deoarece parte a imbilului în cauză , anexele și magaziile , sunt  într-o 

stare avansată de degradare iar  imobil asemănător acestuia s-a vândut la preț mult mai mic. Deasemenea 



hotărăsc rezilierea contractului încheiat cu doamna ing. Cioancă Loredana- Valentina – evaluator 

autorizat EPI,  datorită duratei prea mari de executare a rapoartelor de evaluare  ( peste 45 de zile 

lucrătoare)  fapt care cauzează întârzieri în adoptarea unor hotărâri cu privire la modul de administrarea 

al bunurilor din domeniul privat al comunei Peciu Nou .  

            În urma discuțiilor purtate doamnul  președinte de ședință  supune la vot propunerea domnilor 

consilieri , în unanimitate această propunere este aprobată.  Urmează să se contacteze un evaluator 

pentru reevaluarea imobilului și să se rezilieze contractul încheiat cu doamna ing. Cioancă Loredana- 

Valentina .  

                    

 6. Proiect de hotărâre nr. 36 din 22 aprilie 2016 privind atribuirea în folosință gratuită pe durata 

existenței construcției a parcelei în suprafață de 624 mp.  domnului Petroșanu Ciprian – Nicolae , pentru 

construirea unei case de locuit , în baza Legii nr. 15 /2003. 

            În urma discuțiilor purtate domnul președinte de ședintă supune la vot , 

             Cu 11 voturi  „ pentru „ se adoptă Hotărârea nr. 46. 

 7. Proiect de hotărâre nr. 37 din 22 aprilie 2016 privind atribuirea în folosință gratuită pe durata 

existenței construcției a parcelei în suprafață de 721 mp.  doamnei  Schuster Dana  , pentru construirea 

unei case de locuit , în baza Legii nr. 15 /2003. 

   În urma discuțiilor purtate domnul președinte de ședintă supune la vot , 

                Cu 11 voturi  „ pentru „ se adoptă Hotărârea nr. 47. 

În urma discuțiilor purtate domnul președinte de ședintă supune la vot , 

           8. Proiect de hotărâre nr. 38 din 25 aprilie 2016 privind încetarea contractului de asistență judiciară 

încheiat cu Societatea Civilă Profesională de Avocați SABOU & BULZ& CUC .  

        În urma discuțiilor purtate domnul președinte de ședintă supune la vot , 

                  Cu 11 voturi  „ pentru „ se adoptă Hotărârea nr. 48. 

 9. Proiect de hotărâre nr. 40 din 25 aprilie 2016 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul II- 

2016.  

 În urma discuțiilor purtate domnul președinte de ședintă supune la vot , 

                  Cu 11 voturi  „ pentru „ se adoptă Hotărârea nr. 49. 

        9.Proiect de hotărâre nr. 39 din 25 aprilie 2016 privind aprobarea unor tarife de interes local 

pentru anul 2016.  

 În urma discuțiilor purtate , discuții reluate deoarece modificarea  acestor tarife a mai fost discutată  

și în ședința ordinară a Consiliului local din data de 1 februarie 2016 , domnii consilieri hotărăsc ca 

aceste tarife să rămână la nivelul din anul 2015 aprobate cu Hotărârea Consiliului local nr. 164 din 17 

decembroe 2014. 

 În urma discuțiilor purtate domnul președinte de ședintă supune la vot , 

                  Cu 11 voturi  „ pentru „ se adoptă Hotărârea nr. 50. 

             Domnul președinte de ședință supune aprobării procesul – verbal al ședinței ordinare din data de 

31 martie 2016.  

 Procesul verbal este aprobat în forma redactată .   



         Domnul președinte de ședință dă citire cererilor depuse de cetățeni. Domnul Clintoc Ioan  domiciliat 

în Peciu Nou nr. 527 contestă  prețul stabilit prin evaluarea terenului aferent casei de locuit proprietate 

personală. Domnii consilieri hotărâsc să se facă o nouă evaluare , pe cheltuiala domnului Clintoc Ioan .  

  Domnul președinte de ședință , văzând că nu mai sunt alte probleme care să fie discutate,  declară  

şedinţa închisă. Mulțumește domnilor consilieri pentru participare! 

 

  

                 PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ                                                  SECRETAR 

                       Dorobanțu Ștefan              Rotaru Elena  

                                


