
ROMANTA-JUDETUL TrMtg
COMUNA PECIU NOU

Peciu Nou, nr.189,307310 - Timig

Telefon : 0256.414. 500, 0256.4L4.20L
Fax: 0255.414.825

www. primariapeciunou. ro
e-mail: contact@primariapeciunou.ro

CONSILIUL LOCAL
Nr. 8361 din30.09.2021

PROCES-VERBAL
al Eedinlei extraordinare a Corrsiliului local Peciu Nou

din data de29.09.2021

$edinla consiliului local a fost convocatl de Primarul comunei, cu dispozilia nr.134 din

24.09.2021, pentru data de 29.09.2021, ora 16,00 la Cdminul Cultural al comunei Peciu Nou .

La lucrdrile qedinlei, sunt prezenli 15 consilieri locali, domnul primar, doamna Miatov
Viorica-Lidia secretarul general al comunei gi doamna Camelia Preunca, pentru inregistrarea lucrdrilor
qedinlei.

Domnul pre;edinte de gedinld, prezintd spre aprobare consiliului local, suplimentarea ordinii de

zi, cu proiectele de hotdr6re nr.72-75, cu menliunea c6 aceste proiecte de hotdrAre au fost analizatein
gedinla Comisiilor de specialitate ale consiliului local, fiind emise avize, conform legii. Cu unanimitate,

de voturi, ordinea de zi a fost aprobatd cu suplimentarea celor patru proiecte.

Conform prevederilor art. 138 alin.(l5) din OUG 5712019 privind Codul administrativ, se

supune aprobdrii organului deliberativ, procesul verbal al Eedinlei ordinare din data de 31.08.2021 care

a fost aprobat cu unanimitate de voturi.

in continuarea lucrdrilor qedin{ei, domnul pregedinte supune la vot proiectele de hotir0re, dupd

cum urmeaz6:

- Proiect de hotdrire privind incheierea Protocolului de colaborare intre comuna Peciu Nou Ei

Clubul Sportiv Comunal Peciu Nou. In urma dezbaterilor pe marginea materialului pregitit, cu 11 voturi
pentru, I vot impotrivd (d-nul Stoica Aurel) Ei 3 abjineri ( Glisici Sava, Grubacichi Nicoleta, Vodd

Gabriela), a fost adoptatd hotdrArea nr. 68;

- Proiect de hotdrAre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici a lucrdrilor cuprinse in
Proiectul de investilii " Extindere Relea de canalizare menajer[ a apelor uzate menajere in localitatea
Peciu Nou, judelul TimiE". in urma dezbaterilor pe marginea materialului preg[tit, cu l5 voturi pentru,

s-a adoptat hotdrArea nr.69.

- Proiect de hotdrAre privind aprobarea vltnzdrii directe aterenului intravilan proprietate privat[a
comunei Peciu Nou, evidenfiat in CF 401962, in suprafald de 637 mp., atribuit in folosinld gratuitd
domnului Bud Denis-Cornel in temeiul Legii nr.1512003 pentru construirea unei case de locuit,
construclie edificatd in anul 2021, conform inscrierilor din CF 401962-C1, in localitatea Dinia; nr. 429.
in urma dezbaterilor pe marginea materialului preg[tit, cu 15 voturi pentru, s-a adoptat hotdrArea nr.70.

-Proiect de hotirAre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului
investilional " Extindere relea apb in PUZ comuna Peciu Nou, judeJul TimiE". in urma dezbaterilor pe

marginea materialului preg6tit, cu 15 voturi pentru, s-a adoptat hotSrdrea nr.77.
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- Proiect de hotdrAre privind aprobarea rectific6rii bugetului de venituri gi cheltuieli al Primdriei

comunei Peciu Nor"r pe anul 2021 .in urma dezbaterilor pe marginea materialului preg[tit, cu l5 voturi
pentru, s-a adoptat hotdrArea nr.72.

- Proiect de hotdrdre privind aprobarea documentatiei cadastrale de dezmembrare , a imobilului
evidentiat in CF 403860 avand categoria de teren arabil in extravilan in suprafata de 11268 mp., in trei

loturi:
-LOT 1- nr. CF 407324 avand categoriadeteren arabil in extravilan in suprafatade 3685mp,

-LOT 2- nr.CF 407325 avand categoria arabilpentru drutn in suprafata de 1358 mp ,

-LOT 3-nr. CF 407326 avand categoria teren arabil in extravilan in suprafata de 6225 mp.

in urma voturilor expimate, cu 15 voturi "pentru ,, s-a adoptat hot[rArea nt. 73.

Nu au fost supuse dezbaterii alte probleme, astfel , preqedintele declar6 lucrdrile Eedinlei
incheiate.

PreEedinte de ;edin{6
ADRIAN-RADU TIGAN

Seci'etar general
Viorica-Lidia Miatov

Red./Dact.
M.V-L
Ex.2


