ROMANIA
JUDETUL TIMIS
COMUNA PECIU-NOU
CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBAL
REDACTAT AZI 13 decembrie 2007
CU OCAZIA SEDINTEI ORDINARE A CONSILIULUI
LOCAL
Sedinta ordinara a consiliului local a fost organizata in baza
dispozitiei primarului nr. 2112/ 07.12.2007, comunicata domnilor consilieri
impreuna cu ordinea de zi si convocatorul pe care acestia l-au semnat .
La sedinta sunt prezenti un numar de 10 consilieri, fiind absenti
Rotaru Cornel, Stanoiev Zvetomir şi Giurgiev Milan. Sunt prezenŃi de asemenea,
primarul viceprimarul şi secretara comunei.
Constatându-se prezenta majorităŃii consilierilor, şedinŃa se declară
deschisă.
Secretara comunei supune aprobării domnilor consilieri procesul-verbal al
şedinŃei ordinare din noiembrie 2007, precum şi ordinea de zi comunicată odată
cu convocatorul , întocmit pentru şedinŃa ordinară curentă. Procesul-verbal a
fost aprobat în forma redactată, de asemenea şi ordinea de zi .
Doamna secretară aduce la cunoştinŃa celor prezenŃi că mandatul
domnului Popon Viorel ca preşedinte de şedinŃă încetează şi solicită să se facă
propuneri pentru alegera unui nou preşedinte de şedinŃă. Cu 9 voturi „pentru „
domnul Stoica Vasile a fost ales preşedinte de şedinŃă pe o perioadă de trei luni.
S-a adoptat HCL nr. 122 .
Se trece în continuare la dezbaterea şi votarea proiectelor înscrise pe
ordinea de zi. În urma analizei pe marginea materialelor pregătite, au fost
adoptate următoarele hotărâri:
1. Aprobarea proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului pe
trimestrul IV 2007.
Referitor la acest ,material, au avut loc următoarele discuŃii:
-domnul Urdă Ioan face observaŃia că suma de 1000 lei s-a retras din
bugetul local întrucât nu a fost utilizată conform hotărârilor de consiliu-pentru
constinuarea lucrărilor d econstruire a bisericii din Peciu-Nou şi s-a redistribuit
prin proiectul d ehotărâre actual pentru lucrările de reabilitare la reŃeaua de
alimentare cu apă, cu toate că aceste lucrări nu sunt prevăzute în proiectul
aprobat.
- domnul Mateş Nicolae aratî că în şedinŃele consiliului local s-a hotîrât ca
banii alocaŃi parohiei ortodoxe din Peciu-Nou au fost pentru continuarea lucrărilor
de construire şi nu pentru modificarea cupolei pentru care de asemenea s-au
cheltuit bani din donaŃiile enoriaşilor şi nu trebuia să se refacă acoperişul,doar
pentru a se cheltui alŃi bani.
- domnul primar precizează că primăria a organizat prin SEAP-cerere de
ofertă pentru lucrările de construire la biserică, însă nu s-a prezentat nici o firmă
interesată.
- domnul Jurcă Ioan ,subliniază faptul că în realitate nu s-a dorit ca aceşti
bani destinaŃi continuarii construcŃiei la Biserică să fie repartizaŃi în timp util.
Arată că şi în anul trecut s-a aprobat o sumă de bani cu aceeaşi destinaŃie, şi de

asemenea aceşti bani nu au fost direcŃionaŃi către Biserică. Precizează că, pe de
altă parte, în comună sunt începute o serie de lucrări: reabilitarea reŃelei de
alimentare cu apă potabilă, proiect de canalizare, reparaŃii drumuri, şcoli
construirea căminului în Peciu-Nou, toate în diferite stadii, însă nefinalizate; toate
lucrările sunt executate superficial,ca să se creeze posibilitatea să se revină
asupra lor şi să se aloce apoi bani pentru continuare acestora.
- domnul primar arată că în perioada 12-07.2007-17.09.2007 d-nul preot
Benescu Tiberiu nu a adus la primărie nici un document pe baza căruia să se
poată organiza angajarea unei firme de construcŃii, deci vina pentru întârzierea
executării lucrărilor nu îi revine dumnealui, ci domnului Benescu .
În urma discuŃiilor, purtate, proiectul de hotărâre privind rectificarea
bugetului s-a supus la vot şi s-a adoptat hotărârea nr. 123 cu 9 voturi “pentru”.
2. Aprobarea proiectului de hotărâre privind taxele şi impozitele pe
anul fiscal 2008.Cu unanimitate d evoturi proiectul a fost aprobat şi s-a adoptat
HCL 124.
3. Aprobarea proiectului de hotărâre privind taxele speciale pe anul
2008.Cu unanimitate de voturi a fost adoptată HCL nr. 125.
4. Aprobarea proiectului de hotărâre privind dreptul de proprietate al
comunei Peciu-Nou, asupra terenului intravilan evidenŃiat în CF 3259 PeciuNou cu nr. cadastral 24/8, în vederea vânzării către proprietariul locuinŃei
edificate –domnul Fărcălău Ioan, la cererea acestuia.Cu uanimitate de voturi
a fost adoptată HCL 126.
5. Aprobarea proiectului de hotărâre privind dreptul de proprietate al
comunei Peciu-Nou, asupra terenului intravilan evidenŃiat în CF 3256 PeciuNou cu nr. cadastral 24/2, în vederea vânzării către proprietara locuinŃei
edificate- doamna SUBRAN ELENA, la cererea acesteia.Cu unanimitate de
voturi a fost adoptată HCL 127.
6. Aprobarea listei de priorităŃi şi atribuirea unui loc de casă
persoanelor îndreptăŃite, beneficiare ale Legii nr. 15/2003. Cu unanimitate de
voturi, proiectul afost aprobat şi s-a adoptat astfel HCL 128.
7. Aprobarea proiectului d ehotărâre privind crearea unui fond de
premiere pentru funcŃionarii publici din Primărie, din economiile la
cheltuielile cu salariile prevăzute în bugetul pe anul 2007. Cu unanimitate de
voturi, a fost adoptată HCL 129.
Nemaifiind alte probleme înscrise la ordinea de zi, sedinŃa se declară
încheiată.
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