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PROCES-VERBAL
al gedinfei ordinare a Consiliului local Peciu Nou

din data de 27 .01 .2022

$edinfa consiliului local a fbst convocatd in baza dispozifiei
dornnul Drdgan Gabriel-Rdzvan, Primarul comunei Peciu Nou gi s-a

Cultural din localitatea Peciu Nor-r.

rr. 121120.07.2022, ernisl de

desltqurat la sediul Cfuninului

La lLrcrlrile qedinfei, sunt prezen{i 12 consilieri locali qi secretarul generalal comunei .

Domnul primar nu participd la qedin!6 fiind in concediu niedical , de asetnenea absenteazd

r.notivat, Lrrmdtorii dornni consilieri locali: Glisici Sava, Radin Sfetozar Ei Stanoev Borivoi-Gorau.

Domnul LupEa Claudiu-Adrian, preqedinte al sedinlei, constat[ prezen{a majorit[1ii rnembrilor
consiliului Ei declard lucrdrile gedinlei deschise, invitAnd pe doamna viceprirnar, sd prezinte spre

aprobare ordinea de zi, conforrn dispoziliilor art. 135, alin.(7) din Ordonan{a de urgen[d nr.5712019

privind Codul administrativ.

Doamna viceprin-rar prezint6 ordinea de zi qi propune totodat[ suplimentarea acesteia cu

unnltoarele Proiecte de hot[rAre:

1. Proiect de hotdrAre nr.107 din 20.07.2022, privind aprobarea documentatiei
cadastrale de actualizare date, a irnobilelor evidentiate in CF nr.408868 si CF nr. 406873,
avand categoria de folosin{[ teren pentru drum, situate in extravilanul localitatii Sdnmartinu
Sdrbesc.

2. Proiect de hotdrAre nr. Nr. 108 din 25.07.2022, privind acceptareaunei succesiuni
vacante.

3. Proiect de hotlrAre nr. 109 din 25.07 .2022, privind aprobarea Regulamentului de

organizare Ei funclionare a serviciului public de salubrizare din judelul Timiq .

4. Proiect de hotdrAr:e nr.1 I 0 din 26.07 .2022, privind indreptarea unei erori materiale
dir-r Anexa la Hotlrdrea Consiliului local nr. 96 din 21.07 .2022 prin care s-a aprobat
rectiflcarea bugetului local pe trimestrul I112022.

Cu unanimitate de voturi , se aprob[ ordinea de zi ;i suplirnentarea cu cele patru proiecte de

hot[rAre.

Preqedintele de qedin{6, dd cuvAntul secretarului general al comunei, care prezintd spre

aprobare dornnilor consilieri, procesul verbal al qedinfei extraordinare, care a avut loc in data de

21.07 .2022. Procesul verbal a fost transrnis domnilor consilieri pe grupul de lucru al consiliului local ;

procesul verbal se itrsu;e;te in forma prezentatd.





in continuarea lucrdrilor Eedinfei, dornnul pre;edinte supune Consiliului local spre analizd, qi

dezbatere, proiectele de hotdrAre inscrise pe ordinea de zi, precizAnd cd totate proiectele au fost
analizate qi avizate in cornisiilie de specialitate ale consiliului local.

S-au prezentat proiectele de hotdr6re, dupd curn urmeaz6:

1. Proiect de hotirAre Nr. 95 din 06.07.2022, ptivind declararea de uz Ei interes public
a unor imobile terenuri, proprietatea comunei Peciu Nou. Dupd dezbaterile pe rnarginea
proiectului Ei a materialelor prezentate, cu 12 voturi pentru, s-a adoptat hotirirea nr.97,

2. Proiect de hot[rAre nr. 98 din \3.07.2022, privind prelungirea duratei contractului
de inclririere nr. 3579 din 10.04.2017, prrn act adifional, la cererea Asocialiei Agricole ,,17

Decen'rbrie 1989".

Referitor la acest proiect de hotdrAre, domnul preqedinte propurle consilierilor locali,

s6 aprobe prelungirea duratei contractului de inchiriere pe o perioadd de 1 an, intrucdt la

comisiile de specialitate s-a propus si se analizeze de cdtre executiv, modul de administrare al

bunurilor imobile proprietate privatd a comunei Peciu Nou Ei sd se facd propuneri de

rnodificarea tarifelor de inchiriere si de concesionare, intrucdt cele practicate in prezent sunt

foarte mici.

AEa curn rezult[ din contractual de inchiriere ce face obiectul proiectului de hotdrAre supus

analizei Ei aprobarii, chiria lunard este de 45,00 lei, ceea ce reprezintd un nivel extrem de mic

faf[ de cel practicat pe piafa liber[.

Dup[ dezbaterile pe marginea proiectului de hotdrire, a materialelor prezentate, qi a
propunerii de prelungire a contractului cu 1 (un) an- respectiv de la data de 01.03.2022 pdnlr
la data de 01.03.2023, cu 12 voturi pentru, s-a adoptat hotirf,rea nr. 98; Contractul de

inchiriere, va fi astfel modificat prin act adilional, durata de valabilitate fiind stabilitd pentru
1 (un) an de la data expirdrii.

3. Proiect de hotdrire Nr.99 din 13.07.2022, pentru modificarea Ei completarea

FlotdrArii Consiliului Local nr.64131.05.2022, privind aprobarea modului de administrare al

terenului proprietate privatd a comunei Peciu Nou, af'erent locuinfei situatd in Peciu Nou,

nr.919, proprietatea numitului Crdciun Daniel-Vasile. Dupd dezbaterile pe marginea

proiectului qi a materialelor prezentate, cu 12 voturi pentru, s-a adoptat hotlrflrea nr. 99.

4. Proiect de hotdrdre Nr.100 din 14.07.2022, prlind prelungirea duratei contractului

de inclririere al terenului aferent locuinlei situatd in localitatea Peciu Nou, nr.\145,|a cererea

titularului contractului de inchiriere, domnul Drinceanu Florin-Cdt[1in. Dup[ dezbaterile pe

marginea proiectului ;i a materialelor prezentate, cu unanimitate de voturi, s-a adoptat

hotirflrea nr. 100.

5. Proiect de hot[rAre Nr.101 din 19.07.2022, privind aprobarea prefului de v6nzare al

inrobilului teren, evidenfiat in CF 401336 situat in S6rrmarlinu Sdrbesc nr.304, cu suprafala

de 1376 mp., aferent construcliei cu destinafie locuin!6, la cererea proprietarului construcfiei,

domnul Dragacichi Sava. Dup[ dezbaterile pe marginea proiectului qi a materialelor

prezentate, cu 12 voturi pentru, s-a adoptat hotlrffrea rrr. 101.





6. Proiect de hotdr6re Nr,102 din 19.07 .2022, prlind aprobarea prelului de vdnzare al

irnobilului teren,evidenliat in CF 401826 situat in Peciu Nou, nr. 1ll0l32 in suprafald de 7 69

mp., aferent construcliei cu destinalie locuinfd, la cererea proprietarului construcfiei, domnul

$chiopu Traian-Flavius. Dupd dezbaterile pe marginea proiectului ;i a materialelor prezentate,

cu cu unanimitate de voturi, a fbst adoptatd hotirf,rea nr. 102.

7. Proiect de hot[rdre Nr.l03 din 19.07.2022, privrnd aprobarea pre{ului de vAnzare al

imobilului teren,evidenliat in CF 402206 situat in Peciu Nou,nr. 1152 cu suprafa{a de 832

mp., aferent construcfiei cu destinalie locuin!6, la cererea proprietarului construcliei, domnul

Achim Vasile. Dup[ dezbaterile pe marginea proiectului gi a materialelor prezentale, at 72

voturi pentru, s-a adoptat hotirflrea nr. 103.

8. Proiect de hotlrAre Nr.104 din 19.07 .2022, privind aprobarea prelului de vdnzare al

imobilului teren, evidenliat in CF 402232 situat in Peciu Nou nr. 1164, cu supratala de972
mp., aferent construc{iei cu destina}ie locuin}[, la cererea proprietarului construc]iei, domnul

Moldovan Alin-Cosn-rin. Dup[ dezbaterile pe marginea proiectului qi a materialelor
prezentate, cu 12 voturi pentru, s-a adoptat hotirf,rea nr. 104.

g.Proiect de hotdrAre nr.105 din 19.07 .2022, prtvind aprobarea concesionarii terenului
proprietate privatd a comunei Peciu Nou,aferent locuinlei situatf, in localitatea Sanmartinu
Sarbesc,nr.l43,proprietatea numililor Balan Constantin si Balan Biliena. Dupd dezbaterile pe

marginea proiectului qi a rnaterialelor prezentate, cu 12 voturi pentru, s-a adoptat hotirirea
nr. 105.

10. Proiect de hotdrAre nr.107 din 20.07.2022, privind aprobarea documentatiei
cadastrale de actualizare date a imobilelor evidentiate in CF nr.408868 si CF nr.406813
avand categoria de teren pentru drum situate in extravilanul localitatii S0nmartinu Sdrbesc.

Dupd dezbaterile pe marginea proiectului Ei a materialelor prezentate, cu 72 voturi
pentru, s-a adoptat hotlrffrea nr. 106.

1 1. Proiect de hot[rAre nr. Nr. 108 din 25.0] .2022, privind acceptarea unei succesiuni
vacante. Dup[ dezbaterile pe marginea proiectului qi a materialelor prezentate, cu 1.2 voturi
pentru, s-a adoptat hotlrf,rea nr. 107.

12. Proiect de hotdrdre nr. Nr. 109 din 25.01.2022, privind aprobarea Regulamentului
de organizare qi funcfionare a serviciului public de salubrizare din judelul TimiE . Dupa
dezbaterile pe marginea proiectului Ei a materialelor prezentate, cu 12 voturi pentru, s-a

adoptat hotlrf,rea nr. 108.

I 3, Proiect de hotf,rdre nr. 1 1 0 din 26.07 .2022, privind indreptarea unei erori materiale
din Anexa la Hotdrdrea Consiliului local nr. 96 din 2\.07 .2022 prin care s-a aprobat
rectif-rcarea bugetului local pe trimestrul III2022. Dupil dezbaterile pe marginea proiectului Ei

a materialelor prezentate, cu 12 voturi pentru, s-a adoptat hotlrffrea nr. 109.

Nemaifiind proiecte de hot[rire in dezbatere, domnul preEedinte prezintd. consiliului
local spre insuEire, Raportul intocmit de d-na lVlurariu Delia-Loredana, inspector la
Cornpartimentul de asistenld sociald, privind activitatea asistenfilor personali, desf5quratd in
semestrul I al anului 2022.





Dupd prezentarea Raportului, se d[ citire cererii domnului BARNEA CONSTANTIN-
RAZVAN, inregistrat[ sub nr. 7125 din 12.07.2022. prin care acesta solicita consiliului local
s[ aprobe intocmirea unui raport de evaluare nou pentru stabilirea pre]ului de v6nzare al
apartamentului pe care il define in chirie, situat in clSdirea cu nr. 147 din Peciu Nou, intrucAt
prin raportul de evaluare intocmit de evaluator Mita Dan, inregistrat sub nr. 2754 din 08/03
2022, s-a stabilit o valoare pe cal'e o apreciazl. ca f-rind mare, comparativ cu cea stabilit[prin
raportul de evaluare intocmit in anul 2017.

Se prezintd domnilor consilieri Ei Raportul de specialitate intocmit de domnul Tar[a
Grigori-inspector de specialitate, inregistrat sub nr. 1326 din 15.05.2022,pfin care se expune
starea de fapt cu privire la imobilul apartament nr.4, evidenlit in CF 402210-Cl-U2 Peciu
Nou din cl5direa cunr. 147.

FafI de cele expuse, domnii consilieri propun qi aprobd ca numitul Barnea Constantin-
Rdzvan, sd prezinte in consiliul local un Raport de evaluare de dat[ recent6, intocmit de un
evaluator aulorizat, pentru aayea un termen de comparafie, datoritd valorilor diferite rcntltate
dup[ curn urmeaz[:

- in anul 2017, imobilul a fbst evaluat la valoarea de piafd estimatd de 16.000 lei-
echivalent a 3600 euro , conform Raportului de evaluare inregistrat sub nr. 9207125.09.2017;

- in anul 2021, cu HotSrArea consiliului local w. 31127.05.2021, pe baza Rapoartelor
de evaluare, s-a aprobat valoarea de inventar a activelor fixe, construclii qi terenuri aflate in
patrimonial public qi privat al comunei Peciu Nou, unde acest imobil a fost evaluat la suma de
24.723\ei, aEa cum rezultf, qi din Nota de informare nr. IN 558122.03.2022,intocmit[ de d-na

Jibu Daniela-$tefania, inspector in cadrul compartimerrtului buget finanle .

Nemaifiind alte referate , cereri sau interpeldri , domnul preEedinte declard Eedinla
incheiat[.

Secretar General
Viorica-Lidia Miatov

de;edin[a
iu-Adri




