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CONSILIUL LOCAL 

Nr. 3108  din 31.03.2020 

 

 

PROCES-VERBAL 

al   ședinței extraordinare a Consiliului local Peciu Nou 

din data de 31.03.2020 

 

 Ședința consiliului local a fost convocată de domnul Primar al comunei Peciu Nou, în 

baza  dispoziției nr. 49 din 27.03.2020,  pentru  data de 31.03.2020,  ora 14,00, la Căminul 

cultural   din localitatea Peciu Nou. 

 

 La lucrările ședinței, sunt prezenți un număr de 13 domni consilieri locali, domnul 

primar,  și secretara comunei.Sunt absenți : d-na Grubacichi Nicoleta și d-nul Lorinț  Sorin-Sava. 

  

În conformitate cu prevederile art. 138 alin.(15) din OUG 57/2019 privind Codul 

administrativ, se supune aprobării organului deliberativ, procesul verbal al ședinței extraordinare  

din 12.03. 2020, care a fost aprobat în unanimitate.  

 

Domnul președinte, declară lucrările ședinței deschise și îl invită pe domnul primar să 

prezinte spre aprobare  ordinea de zi, conform dispozițiilor art. 135, alin.(7) din Ordonanța de 

urgență  nr.57/2019  privind Codul administrativ. În urma prezentării , se supune la vot ordinea 

de zi, care se aprobă fără modificări . 

Se trece în continuare la  dezbaterea  materialelor ședinței, astfel cum au fost comunicate 

domnilor consilieri în invitația la ședință, după cum urmează: 

 

1. Proiect de hotărâre Nr.42 din 24.03.2020, privind completarea Regulamentului de 

organizare și funcționare a Consiliului local Peciu Nou, aprobat prin Hotărârea consiliului local 

nr.7 din 15.07.2016. Proiectul se supune la vot și se adoptă hotărârea nr. 38, cu 13 voturi 

”pentru”; 

 

Nemaifiind alte probleme  în dezbatere, ședința se declară încheiată. 

 

 

   Președinte de ședință           Secretar General 

DOROBANȚU ȘTEFAN      Viorica-Lidia Miatov 
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INVITAȚIE  
LA LUCRĂRILE ȘEDINȚEI DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI LOCAL 

PECIU NOU DIN DATA DE  
12 MARTIE 2020 

 

 

 

Stimate doamne și domni consilieri, sunteți invitați să participați la lucrările şedinţei de 

îndată a Consiliului local al comunei Peciu Nou, care va avea loc la data de 12.03.2020, ora 

18,00, la sediul Căminului cultural din localitatea Peciu Nou cu următorul PROIECT AL 

ORDINII DE ZI, aprobat prin Dispoziţia Primarului comunei Peciu Nou nr. 38/12.03.20202020: 

 

PROIECT AL ORDINII DE ZI : 

 

1. Proiect de hotărâre Nr.38 12.03.2020, privind rectificarea bugetului local pe anul 2020 

– inițiator, primarul comunei.  

 

2 Proiect de hotărâre nr. 39 din 12.03.2020, privind   completarea si actualizarea anexei 

nr. 2  la HCL 181/11.12.2019  privind aprobarea strategiei anuale de achizitii publice a comunei 

Peciu Nou si a planului de achizitii publice PAAP pentru anul 2020- inițiator Primarul comunei. 

 

 

 

        Primar        Secretar general 

   Ing.dipl.Drăgan Gabriel Răzvan           Viorica-Lidia Miatov 
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Red:M.V-L. 

Ex. 3 

Data  26.02.2020 


