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CONSILIUL LOCAL 

Nr.  3952  din 05.05.2020 

 

 

PROCES-VERBAL 

al   ședinței ordinare a Consiliului local Peciu Nou 

din data de 28.04.2020 

 

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

baza  dispoziției nr. 56 din 21.04.2020,  pentru  data de 28.04.2020,  ora 14,00, organizata online. 

 

 La lucrările ședinței, sunt prezenți  un număr de 15 consilieri locali, domnul primar,  

secretarul general al  comunei si consilierul  juridic. 

  

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

administrativ, se supune aprobării organului deliberativ, procesul verbal al ședinței ordinare din 

31 martie 2020, care a fost aprobat în unanimitate.  

 

 Avand in vedere faptul ca mandatul de presedinte de sedinta al domnului Dorobanțu 

Ștefan a incetat, se fac propuneri pentru alegerea unui nou presedinte de sedinta, in urma carora 

este votat in unanimitate domnul Tigan Vasile. 

 

 Domnul președinte, declară lucrările ședinței deschise și  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, precum si suplimentarea acesteia cu 

următoarele puncte: 

- PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 49 din 23.04.2020  privind revocarea Hotărârii 

consiliului local Peciu Nou, nr. 106/30.07.2019 prin care s-a aprobat constituirea Comisiei de 

evaluare si selectionare a solicitarilor de finantare, a programelor, proiectelor si actiunilor 

culturale de utilitate publica, respectiv a Comisiei de solutionare a contestatiilor fata de modul de 

analiza a solicitarilor de finantare. 

- Prezentarea Raportului Viceprimarului Comunei; 

-   Prezentarea Rapoartelor de control (follow-ap) ale Curtii de Conturi, înregistrate la 

primăria Peciu Nou, sub numărul: 

- 1433/14.02.2020,  

- 1682/21.02.2020, 

- 1832/26.02.2020, 

- 1954/28.02.2020. 

În urma prezentării , se supune la vot ordinea de zi, care se aprobă cu modificările propuse. 

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

domnilor consilieri în invitația la ședință, după cum urmează: 
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             1. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.52 DIN 27.04.2020, privind alegerea președintelui de 

ședință. Proiectul se supune la vot și se adoptă hotărârea nr. 40, cu 15 voturi ”pentru”. 

 

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 12 din 20.01.2020   pentru aprobarea Regulamentului 

privind concesionarea/închirierea  bunurilor imobile ce aparţin domeniului privat al Comunei 

Peciu Nou; Proiectul se supune la vot și se adoptă hotărârea nr. 41, cu 15 voturi ”pentru”. 

 

3.PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 13 din 21.01.2020  privind aprobarea  

REGULAMENTULUI  DE FUNCȚIONARE al platformei de depozitare a gunoiului de grajd. 

Proiectul se supune la vot și se adoptă hotărârea nr.42, cu 15 voturi ”pentru”. 

 

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 31 din 9 martie 2020   privind constituirea Comisiei 

de evaluare si selectionare a ofertelor depuse în vederea  concesionarii/închirierii bunurilor 

imobile proprietate privată a comunei Peciu Nou. Proiectul se supune la vot și se adoptă 

hotărârea nr. 43, cu 15 voturi ”pentru” . 

 

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 32 din 9 martie 2020  privind vânzarea prin licitație 

publică a unor bunuri imobile proprietate privată a comunei Peciu Nou. Proiectul se supune la 

vot și se adoptă hotărârea nr. 44, cu 9 voturi ”pentru” si 6 ”abtineri”: Adam Stelian, Bica Dorin, 

Farcalau Ioan, Grubacichi Nicoleta, Stoica Aurel si Titerlea Eugen. 

 

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 33 din 9 martie 2020  privind prelungirea contractului 

de închiriere al terenului aferent  locuinței situată în localitatea Peciu Nou  nr. 1124, la cererea 

titularei contractului de închiriere, doamna REZMUVES ELENA-RAMONA; Proiectul se 

supune la vot și se adoptă hotărârea nr.45, cu  15 voturi ”pentru”  

 

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 34 din 10 martie 2020  privind însușirea raportului  de 

evaluare întocmit în vederea  vânzării directe a imobilului casă de locuit cu nr. 70, evidențiat în 

CF 402516, proprietate privată a comunei Peciu Nou, la cererea chiriașului, domnul BALOȘ 

VIOREL. Proiectul se supune la vot și se adoptă hotărârea nr.  46, cu  13 voturi ”pentru” și               

abțineri: Lorint Sorin și Stoica Aurel. 

 

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 35 din 10.03.2020, privind  indexarea cu rata inflației 

a impozitelor și taxelor locale pe anul 2021. Proiectul se supune la vot și se adoptă hotărârea nr.                        

47, cu 15 voturi ”pentru”. 

 

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 36  din 16.03.2020,  privind prelungirea contractului 

de închiriere al terenului aferent  locuinței situată în localitatea Peciu Nou  nr. 1163, la cererea 

titularei contractului de închiriere, domnul MOLDOVAN ALIN-COSMIN. Proiectul se supune 

la vot și se adoptă hotărârea nr.48, cu 13 voturi ”pentru”, 1 vot „impotriva” – Lorint Sorin si o 

abtinere- Hodosan Mircea . 
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10. PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 37 din 11.03.2020,  privind   întocmirea si ținerea la 

zi a registrului agricol, în format electronic. Proiectul se supune la vot și se adoptă hotărârea 

nr.49, cu 15 voturi ”pentru”. 

 

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr.40 din 17.03.2020, privind  aprobarea dobândirii în 

proprietatea comunei Peciu Nou, a terenului înscris în CF 446050 Peciu Nou, nr. top. 446050, ce 

face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către soții GHEORĂ VASILICA și 

GHEORĂ DUMITRU. Proiectul se supune la vot și se adoptă hotărârea nr.50, cu 15 voturi 

”pentru”. 

 

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 41  din  23.03.2020,  privind însușirea documentației 

cadastrale pentru modificarea limitelor de hotar a imobilelor evidențiate în CF 405045 și CF 

400677 Peciu Nou. Proiectul se supune la vot și se adoptă hotărârea nr.51, cu 15 voturi 

”pentru”. 

 

13. PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr.43 privind aprobarea documentației pentru 

concesionarea, respectiv închirierea la licitație a unor imobile , proprietate privată a comunei 

Peciu Nou; Proiectul se supune la vot și se adoptă hotărârea nr.52, cu 15 voturi ”pentru”. 

 

14 . PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.45 din 15.04.2020, privind aprobarea propunerii 

Consiliului local referitoare la evaluarea performanțelor profesionale individuale ale secretarului 

general al comunei Peciu Nou, pentru activitatea desfășurată în anul 2019. Proiectul se supune la 

vot și se adoptă hotărârea nr.53, cu 15 voturi ”pentru”. 

 

15. PROIECT DE HOTĂRÂRE  nr. 46 din 21.04.2020 privind aprobarea documentației 

topo-cadastrale de primă înscriere a imobilului cu nr.cadastral DE 1157/1 situat în localitatea 

Peciu Nou. Proiectul se supune la vot și se adoptă hotărârea nr.54, cu 15 voturi ”pentru”. 

 

16. PROIECT DE HOTĂRÂRE  nr. 47 din 21.04.2020, privind aprobarea documentației 

topo-cadastrale privind modificarea suprafeței imobilului cu nr.cad. HB 1151 din localitatea 

Peciu Nou, evidențiată în CF 402208. Proiectul se supune la vot și se adoptă hotărârea nr.55, cu 

15 voturi ”pentru”; 

 

17. PROIECT DE HOTĂRÂRE  nr. 48 din 21.04.2020, privind aprobarea documentației 

topo-cadastrale privind modificarea suprafeței imobilului cu nr.cad. HB 1155 din localitatea 

Peciu Nou, evidențiată în CF 405030. Proiectul se supune la vot și se adoptă hotărârea nr.56, cu 

15 voturi ”pentru”; 

 

18. PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 49 din 23.04.2020  privind revocarea Hotărârii 

consiliului local Peciu Nou, nr. 106/30.07.2019 prin care s-a aprobat constituirea Comisiei de 

evaluare si selectionare a solicitarilor de finantare, a programelor, proiectelor si actiunilor 

culturale de utilitate publica, respectiv a Comisiei de solutionare a contestatiilor fata de modul de 
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analiza a solicitarilor de finantare. Proiectul se supune la vot și se adoptă hotărârea nr. 57, cu 14 

voturi ”pentru” si o abtinere- Lorint Sorin. 

 

19. Prezentarea Raportului Primarului Comunei; 

 

20. Prezentarea Raportului Viceprimarului Comunei; 

 

21. Prezentarea Rapoartelor de control (follow-ap) ale Curtii de Conturi, cu numerele: 

- 1433/14.02.2020,  

- 1682/21.02.2020, 

- 1755/24.02.2020, 

- 1832/26.02.2020, 

- 1954/28.02.2020, 

 

 

Nemaifiind alte probleme  în dezbatere, ședința se declară încheiată. 

 

 

 

 

 

   Președinte de ședință           Secretar General 

     ȚIGAN VASILE                   Viorica-Lidia Miatov 
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Red:M.V-L. 

Ex. 3 

Data  26.02.2020 


