ROMANIA
JUDETUL TIMIS
COMUNA PECIU-NOU
CONSILIUL LOCAL
PROCES-VERBAL
ÎNCHEIAT CU OCAZIA SEDINTEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL
Sedinţa ordinară a Consiliului Local a fost organizată în baza dispoziţiei
primarului nr.33 din 08.04.2011 , comunicată domnilor consilieri împreună cu ordinea
de zi şi convocatorul pe care acestia l-au semnat.
La şedinţă sunt prezenţi un nr. de 9 consilieri: Dorobanţu Ştefan, Mateş
Nicolae, Negru Gligor, Jurcă Ioan, Todorov Vlastimir, Orosz Viorel, Ţînţaş Gheorghe,
Tarţa Grigori şi Stanoev Borivoi Goran şi absenţi d-na Pleşu Vancu Mihaela şi
domnul Mărgărit Ionel. Domnul Todorov Vlastimir arată că nu poate să participe la
lucrările şedinţei, întrucât are o acţiune sportivă cu elevii de la Şcoala Generală din
localitatea Diniaş.
Sunt prezenţi de asemenea primarul şi secretara comunei, d-na consilier
juridic fiind absentă din motive de sănătate.
La lucrările şedinţei participă şi următorii cetăţeni: D-na Camelia Preunca ,
d-nul Pipilescu Vasile, D-nul Rotaru Cornel, Golban Sebastian, Ilovan Fărcălău
Dumitru din Peciu Nou, d-na Petrov Vucosava , d-na Glisici Bosilca, d-nul Todorov
Jiva- din afara comunei, toti având solicitări în atenţia consiliului local, de rezolvat.
Constatându-se prezenţa majorităţii consilierilor,şedinţa se declară începută.
Secretara comunei supune aprobării domnilor consilieri procesul-verbal al şedinţei
ordinare din luna februarie 2011 şi ordinea de zi cu completări. Procesul-verbal a
fost aprobat în forma redactată, de asemenea şi ordinea de zi, la care s-au mai
adăugat cinci puncte: constatarea vacantării postului de consilier local în urma
demisiei domnului Lazăr Marin, două prelungiri ale contractelor de închiriere pe
Legea nr. 15/2003-pentru d-na Ciarnău Florina şi d-nul Drăghici Mircea-Ioan şi
aprobarea indicatorilor economici pentru lucrările de investiţie de alimentare cu apă şi
canalizare în localitatea Sînmartinu-Sîrbesc.
Pentru buna desfăşurare a lucrărilor , tinând cont că mandatul de preşedinte
de şedinţă al d-lui Tarţa Grigori a expirat, se fac propuneri pentru alegerea
preşedintelui de şedinţă. În urma propunerilor făcute, cu 8 voturi „pentru” domnul
Stanoev Borivoi Goran a fost ales preşedinte al şedinţelor de consiliu local, pe o
perioadă de trei luni, adoptându-se astfel hotărârea nr. 54.
După acest punct, domnul Todorov Vlastimir se retrage de la lucrările şedinţei.
Domnul Stanoev propune ca înainte de a supune la vot proiectele de hotărâre
înscrise la ordinea de zi, să se dea cuvântul cetăţenilor prezenţi la şedinţă:
1. D-na Glisici Bosilca şi fratele acesteia-d-nul Todorov Jiva, prin cererea nr.
3238 din 4 aprilie 2011, solicită consiliului local să adopte o hotărâre prin care să
pună la dispoziţia comisiei locale de fond funciar, suprafaţa de teren din păşunea
comunală, necesară punerii lor în posesie.
Arătă
că sunt beneficiarii ueni suprafeţe de 13,55 ha în baza sentinţei civile
nr.9656/18.07.2008 pronuntată de Judecătoria Timişoara în dosarul nr.
17061.1/325/2007 care a fost investită cu titlu executoriu în dosarul nr.10/2011
773/16.02.2011 şi a încheierii civile nr.612/EX/14.01.2011 din dosarul nr.
638/325/2011 al Biroului Executor judecătoresc Crăciun Cristian.
Susnumiţii invederează domnilor consilieri că punerea lor în posesie nu s-a
putut realiza pe suprafaţa de păşune aprobată prin HCL emisă anterior,întrucât este
improprie exploatării agricole, terenul fiind neproductiv. Astfel,cer să fie puşi în
posesie pe una din parcelele de păşune cu nr. cadastral 372,376,380,377,378,369.
Domnul Primar precizează că la nivelul comunei Peciu Nou nu mai există
rezervă de teren arabil pentru punerea în posesie a celor îndreptăţiţi în baza Legii nr.

247/2005 şi este necesar să se hotărască de către Consiliul local ca punerea în
posesie să se realizeze pe păşunea comunală.
Doamna secretar, încunoştiinţează domnii consilieri despre faptul că, în urma
modificărilor aduse legilor fondului funciar, pentru punerea în posesie a proprietarilor
de terenuri agricole,comisia locală poate dispune de suprafaţa de păşune din
proprietatea privată a comunei.
La şedinţă se prezintă şi domnul consilier Mărgărit Ionel .
În urma dezbaterilor, în unanimitate (9 voturi pentru), domnii consilieri propun
ca pentru următoarea şedinţă de consiliu local, domnul primar să prezinte un proiect
de hotărâre cu privire la necesarul de suprafaţă din păşunea comunală, precum şi cu
locaţia (-nr. cadastrale ale parcelelor de păşune), în vederea adoptării hotărârii,
arătând că sunt de acord cu punerea în posesie pe păşunea comunală.
2 Doamna Carmen Preunca şi Pipilescu Vasile solicită domnilor consilieri şi
domnului Primar, să li se comunice când se va repara drumul comunal de pe strada
unde locuiesc, având în vedere că în urma săpăturilor pentru canalizare, acesta a
fost distrus.
Domnul Primar arată că întrucât lucrările pentru canalizare sunt finalizate pe
acel tronson, se va proceda la organizarea licitaţiei pentru desemnarea firmei care va
efectua drumul. Proiectul pentru drum este terminat, se fac lucrări de ridicare
topografică urmând să se desemneze prin licitaţie, firma executantă.
3. Domnii Golban Sebastian şi Ilovan Fărcălău Dumitru aduc în atenţia
domnilor consilieri şi a d-lui Primar necesitatea de a reglementa deplasarea turmelor
de bovine, de la domiciliul crescătorilor de animale către locurile de păşunat întrucât
în momentul de faţă animalele se deplasează pe drumurile publice. Arată că şi în
anul trecut au sesizat despre această problemă şi nu s-a reglementat nimic în acest
sens, de aceea revin cu această solicitare. Precizează că deja se scot vacile pe
păşune, cu toate că acest lucru trebuia să se întâmple după data de 1 mai. Cer să se
respecte clauzele din contractele de învoire la păşunat şi să se sancţioneze cei care
nu înţeleg să respecte aceste reguli.
Domnul Primar arată că până la următoarea şedinţă de consiliu local , va
întocmi un proiect de hotărâre cu propuneri pentru soluţionarea acestei situatii.
4. Doamna Petrov Vucosava însoţită de fiul său, solicită să se restituie
familiei imobilul cu nr. 16/a din localitatea Diniaş. Arată că mama sa a depus la
Primăria Peciu Nou o cerere, în temeiul Legii 10/2001 pentru revendicarea locuinţei,
dar această cerere s-a pierdut.Totodată precizează că s-au adresat şi Judecătoriei
Timişoara cu această solicitare şi cererea se află în stare de judecată.
Doamna secretar invită pe susnumiţi să vină la Primărie a doua zi, pentru a
consulta registrul de intrare al cererilor depuse în temeiul Legii nr. 10/2001.
5. Domnul Rotaru Cornel aduce în atenţia domnilor consilieri mai multe
aspecte:
- referitor la angajaţii de la staţia de apă din Peciu Nou, arată că nu este bine
ca aceştia să lucreze ziua la branşamente iar noaptea să fie la staţie, întrucât
aceasta contravine normelor stabilite de legislaţia muncii pe de o parte, iar pe de altă
parte, în timpul când aceştia sunt la lucru în localitate, staţia de apă rămâne
nesupravegheată şi orice persoană are acces la sistemul comunal de alimentare cu
apă .Solicită ca din personalul primăriei -de la serviciul voluntar pentru situaţii de
urgenţă, să se repartizeze muncitorii care să supravegheze staţia de apă. Domnul
Primar arată că angajaţii de la acest serviciu asigură lucrările pentru întreţinerea
spaţiilor verzi de pe domeniul public al comunei şi că nu pot fi trimişi la staţia de apă.
- cetăţenii branşaţi la reţeaua nouă de alimentare cu apă se plâng că din
cauza presiunii mari a apei, apar stricăciuni la instalaţiile proprii şi cer să se reducă
presiunea. Domnul Primar precizează că a luat legătura cu firma abilitată si se va
reduce presiune apei în funcţie de necesităţi.
6. Domnul Cosma Valer cere domnilor consilieri să aprobe dezmembrarea şi
vânzarea unei suprafeţe de 1,00-2,00 ha din păsunea pe care a construit saivanul
pentru animale. Arată că este disponibil şi pentru efectuarea unui schimb de teren
între el şi comună, cu acordul consiliului local.

Pentru următoarea şedinţă, domnul primar va întocmi proiectul de hotărâre cu
privire la solicitarea domnului Cosma Valer.
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 rectificarii bugetului local pe anul 2011;
Întrucât după analiza pe comisii a proiectului de hotărâre, s-a înregistrat la
Primărie referatul nr. 3545/14.04.2011 al Liceului Teoretic Peciu Nou prin care s-a
solicitat transferul între capitole a unor sume de bani , se va dezbate această
solicitare, apoi se va supune la vot. În urma discuţiilor pe marginea materialului, cu
unanimitatea voturilor “pentru”,s-a adoptat hotărârea nr. 55 privind rectificarea
bugetului , în forma prezentată în proiectul de hotărâre, la care s-a adăugat
rectificarea solicitată de conducerea Liceului Teoretic Peciu Nou , conform referatului
de mai sus.
În legătură cu bugetul aprobat în şedinţa ordinară din 14 martie 2011, domnii
consilieri au obiecţii cu privire la faptul că acesta a fost modificat, după aprobarea în
şedinţă, fară consultarea lor.
Domnul Primar arată că bugetul local a fost diminuat de către DGFP Timiş,
după analiza formei iniţiale prezentată în şedinţa pe comisii şi că a încunoştiinţat pe
d-na Pleşu Vancu Mihaela despre aceasta, urmând ca doamna viceprimar, să aducă
la cunoştinţa domnilor consilieri acest aspect, în şedinţa ordinară .
Domnii consilieri precizează că în şedinţa ordinară s-a aprobat proiectul de
hotărâre în forma în care a obţinut avizul pe comisii, fără să le fie adusă la cunoştinţă
vreo modificare intervenită.
2 Stabilirea taxei pentru desfacerea casatoriei, prin divorţ pe cale
administrativa de catre ofiţerul de stare civilă. În urma dezbaterilor, cu 9 voturi
“pentru” a fost adoptată hotărârea nr.56.
3. Completarea HCL nr. 18 din 25.02.2011 şi prelungirea contractului nr. 3588
din 12.04.2006; În urma dezbaterilor, cu 9 voturi “pentru” a fost adoptată hotărârea
nr.57.
4.Prelungirea contractului de închiriere nr. 4999 din 21.05.2009 încheiat
Primăria Peciu Nou şi SC BIRO SRL ; În urma dezbaterilor, cu 9 voturi “pentru” a
fost adoptată hotărârea nr.58.
5. Prelungirea termenului de închiriere pentru terenul evidenţiat în CF 400182
PECIU-NOU nr. cadastral A 1203/1/82/81 atribuit pentru edificarea unei case de
locuit domnului Cazacu Marcel Petre; În urma dezbaterilor, cu 8 voturi “pentru” şi 1
vot “împotrivă” a fost adoptată hotărârea nr.59.
6. Prelungirea termenului de închiriere pentru terenul evidenţiat în CF 402256
PECIU-NOU nr. cadastral A 1203/1/82/66 atribuit pentru edificarea unei case de
locuit doamnei Blotz Vesna; În urma dezbaterilor, cu 8 voturi “pentru” şi 1 vot
“împotrivă”a fost adoptată hotărârea nr.60.
7.Prelungirea termenului de închiriere pentru terenul evidenţiat în CF 401257
PECIU-NOU nr. cadastral 354/a/1/1/1/1/3 atribuit pentru edificarea unei case de
locuit doamnei Fuior Mariana; În urma dezbaterilor, cu 8 voturi “pentru” şi 1 vot
“împotrivă” a fost adoptată hotărârea nr.61.
8. Prelungirea termenului de închiriere pentru terenul evidenţiat în CF 401293
PECIU-NOU nr. cadastral 354/a/1/1/1/1/8 atribuit pentru edificarea unei case de
locuit doamnei Balogh Daniela –Elena ; Având în vedere că solicitanta a

încunoştiinţat Primăria comunei Peciu Nou că la data de 10 februarie 2011 a finalizat
lucrările de construcţie a locuinţei, cu 9 voturi “pentru” a fost adoptată hotărârea
nr.62.
9.Prelungirea termenului de închiriere pentru terenul evidenţiat în CF 402253
PECIU NOU cu nr. cadastral A 1203/1/82/23 atribuit pentru edificarea unei case de
locuit d-nului Ilovan Gheorghe; În urma dezbaterilor, cu 8 voturi “pentru” şi 1 vot
“împotrivă” a fost adoptată hotărârea nr. 63.
10.Prelungirea termenului de închiriere pentru terenul evidenţiat în CF 402250
PECIU NOU cu nr. cadastral A 1203/1/82/38 atribuit pentru edificarea unei case de
locuit d-nului Irimia Ilovan Ion-Karol ; În urma dezbaterilor, cu 8 voturi “pentru” şi 1
vot “împotrivă” a fost adoptată hotărârea nr. 64.
11.Prelungirea termenului de închiriere pentru terenul evidenţiat în CF 402251
PECIU NOU cu nr. cadastral A 1203/1/82/21 atribuit pentru edificarea unei case de
locuit d-nului Ilovan Farcalau Dumitru; În urma dezbaterilor, cu 8 voturi “pentru” şi 1
vot “împotrivă”, a fost adoptată hotărârea nr.65.
La toate hotărârile pentru prelungirea termenului de închiriere al terenului
atribuit pentru construcţii de locuinţe în temeiul Legii nr.15/2003,( mai putin HCL
nr.62), domnul Ţînţaş Gheorghe a votat “împotrivă”, deoarece sustine că prelungirea
contractelor de închiriere nu este legală, de vreme ce a solicitat în nenumărate
rânduri să se prezinte consiliului local situaţia concretă cu cei care au început efectiv
lucrările de construire a caselor şi cei care au doar o autorizaţie de construire dar nu
construiesc efectiv ,iar această situaţie nu a fost întocmită nici până la această dată.
12. Aprobarea Planul Urbanistic Zonal "ZONĂ REZIDENŢIALĂ DOTĂRI ŞI
SERVICII PUBLICE PECIU NOU , arabil extravilan Comuna Peciu Nou , localitatea
Peciu Nou , parcela cu nr. top. A 1141/2;
Referitor la acest proiect, ca de altfel la toate proiectele ce vizează lucrări de
amenajare a teritoriului, doamna secretar propune amânarea dezbaterilor şi a votului,
până la aprobarea REGULAMENTULUI LOCAL referitor la implicarea publicului
în elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi urbanism
din comuna Peciu Nou , arătând că s-a înaintat acest proiect spre avizare la
Consiliul Judeţean Timiş Serviciul de urbanism, după care va fi supus aprobării în
consiliul local.Propunerea se acceptă în unanimitate şi se aprobă amânarea acestui
proiect de hotărâre. Despre aceasta, doamna secretar a încunoştiinţat verbal pe
solicitant, care s-a aflat la sediul Primăriei la începerea lucrărilor şedinţei.
13. Trecerea în proprietatea comunei Peciu Nou a terenului evidenţiat în CF
401996 Peciu Nou cu nr.cadastral 401996, în vederea vânzării către beneficiara
contractului de concesiune, doamna Wetllin Agneta care este şi proprietara
locuinţei construită pe teren. În urma dezbaterilor, cu 8 voturi “pentru” şi 1 vot
“împotrivă”(domnul Ţînţaş Gheorghe) , a fost adoptată hotărârea nr.66.
14. Prelungirea termenului de închiriere pentru terenul evidenţiat în CF
402254 PECIU NOU cu nr. cadastral A 1203/1/82/65 atribuit pentru edificarea unei
case de locuit d-nei Ciarnău Florina ; În urma dezbaterilor, cu 8 voturi “pentru” şi 1
vot “împotrivă” a fost adoptată hotărârea nr. 67.
15. Prelungirea termenului de închiriere pentru terenul evidenţiat în CF
400336 PECIU NOU cu nr. cadastral A 1203/1/82/51 atribuit pentru edificarea unei
case de locuit d-nului Drăghici Mircea Ioan ; În urma dezbaterilor, cu 8 voturi
“pentru” şi 1 vot “împotrivă” a fost adoptată hotărârea nr. 68.
16. Constatarea încetării de drept a mandatului de consilier local al domnului
Lazăr Marin-urmare a demisiei prezentate şi declararea ca vacant a locului de

consilier local . În urma votului exprimat cu unanimitate a fost adoptată hotărârea
nr. 69.
Domnul primar propune domnilor consilieri să aprobe indicatorii tehnico
economici pentru canalizare şi alimentare cu apă în localitatea Sînmartinu Sîrbesc.
Arată că indicatorii au fost acceptaţi de autoritatea locală şi s-a depus spre avizare
întreaga documentaţie la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului- Consiliul
Tehnico Economic.
Domnii consilieri sunt de acord cu cele propuse şi cu 9 voturi “pentru” au fost
adoptate hotărârile nr. 70 şi 71 ;
Se trece în continuare la cererile depuse spre soluţionare consiliului local:
1. Referitor la cererea depusă de SC Agro VI PD SRL din Peciu Nou prin care
solicită cumpărarea unei suprafeţe de teren din păşunea comunală aferentă
construcţiilor din proprietatea societăţii, necesară construirii unui drum de fier care
să facă legătura între punctul de lucru şi linia CFR, domnul Primar arată că tehnic
este posibil să se dezmembreze suprafaţa de teren solicitată . Domnii consilieri
solicită ca în următoarea şedinţă să se prezinte proiectul de hotărâre cu privire la
această cerere, fiind în principiu de acord cu dezmembrarea.
După acest punct, domnul Primar părăseşte lucrările şedinţei, fiind solicitat în
altă parte.
2. Doamna Sferle Maria din Peciu Nou nr. 593 ap.2 şi Constantin Viorica
domiciliată în Timişoara, cu cererea nr. 2890/22.03.2011, solicită scutire de la plata
taxei de salubritate si pază pentru imobilul nr. 593 ap.1 care se află în proprietatea
lor, arătând că imobilul nu este locuit, astfel nu se justifică plata serviciului public de
salubrizare şi pază. Se va comunica petentelor că cererea va putea fi soluţionată
după modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciilor de
gospodărie comunală, unde este prevăzută în mod obligatoiu plata pentru fiecare
deţinător de imobil, indiferent dacă imobilul este locuit sau nu. Modificarea
Regulamentului este în desfăşurare , urmând a se supune aprobării în COnsiliul
local, la data finalizării acestuia.
Domnul Petrov Crsta domiciliat în Timişoara, cu cererea nr. 2866/22.03.2011
solicită de asemenea rezilierea contractului d esalubritate pentru imobilul din
localitatea Diniaş nr.250 în care nu mai locuieşte nimeni. Se va comunica şi domnului
Petrov Crsta ,aceeaşi modalitate de soluţionare ca în cazul cererii depuse de d-nele
Sferle Maria şi Constantin Viorica.
3. Domnul Pasulischi Dacian Jiva solicită consiliului local să organizeze
concesionarea/vânzarea păşunii cu nr. top.808 în suprafaţă de 2,38 ha. Arată că
doreşte această suprafaţă de teren întrucât intenţionează să construiască un
adăpost pentru un număr de 40 de capete bovine pe care le are în proprietate, dar
nu poate să le adăpostească în gospodăria proprie din sat, fiind nevoit să îşi
organizeze o microfermă în afara intravilanului, conform cerinţelor de protecţie a
mediului.
Domnii consilieri solicită să se întocmească un proiect de hotărâre cu
propunere de dezmembrare a păşunii, în vederea intabulării şi organizării licitaţiei
pentru concesionare sau vânzare.
4. Domnul Stanoev Borivoi Goran prezintă referatul nr. 2492 din 7 martie
2011 prin care d-na viceprimar încunoştiinţează consiliul local despre faptul că în
luna martie a.c., s-a repartizat Postului de Poliţie Peciu Nou, cantitatea de 50 litri
benzină, solicitaţi pentru patrulare în localităţi, ca urmare a înmulţirii furturilor din
gospodăriile populaţiei.
5. U.S.R filiala Timiş solicită atribuirea pentru sediul organizaţiei locale, a
unui spaţiu în incinta fostului Cămin Cultural din localitate. Domnii consilieri sunt de
acord cu această locaţie pentru sediul organizaţiei locale a USR, urmând ca
executivul să întocmească proiectul de hotărâre.

6. Domnul preşedinte de şedinţă dă citire referatului nr. 3560/14.04.2011
întocmit de d-na viceprimar, prin care aceasta încunoştiinţează consiliul local despre
faptul că pe păşunea comunală, la intrarea în localitatea Diniaş, se execută cu un
buldoexcavator lucrări de scoatere a unei conducte de metal iar această lucrare nu
este autorizată de primărie. Solicită să se dispună măsuri pentru remedierea situaţiei,
întrucât prin lucrările executate se distruge păşunea comunală .
Domnul Tarţa Grigori precizează că a fost sesizat despre această situaţie de
către un cetăţean din localitate şi că a anunţat pe d-nul Vodă Anghel la Postul de
poliţie din Peciu Nou pentru a verifica cele semnalate.
Domnii consilieri solicită să se comunice domnului primar starea de fapt,
pentru a lua măsurile legale ce se impun,urmând să încunoştiinţeze consiliul local în
timp util , despre natura măsurilor luate.
Se trece apoi la interpelări adresate de către domnii consilieri, executivului:
1. Domnul Dorobanţu Ştefan revine cu o serie de cereri formulate şi în
şedinţele anterioare, privind următoarele aspecte:
-instalarea staţiilor de autobus,
-prezentarea în consiliul local a documentaţiilor tehnico economice privind
obiectivele de investiţii canalizare şi construire casa de cultură în Peciu Nou.
2. Domnul Mateş Nicolae face precizarea în legătură cu discuţiile purtate
referitor la dimensiunile conductelor utilizate la canalizare, că a observat acelaşi
sistem, utilizat şi în localităţi din jurul Devei unde s-a deplasat de curând şi consideră
că acest sistem este unul modern care permite utilizarea instalaţiilor cu aceste
dimensiuni, nefiind nevoie de tuburi cu un diametru mai mare, dând în acest sens
explicaţii tehnice.
3 Domnul Negru Gligor ridică următoarele probleme:
- să se întocmească o situaţie a terenurilor pentru atribuire beneficiarilor Legii
nr. 15/2003 în localitatea Diniaş, arătând că o parte din aceştia au materialele de
construcţie cumpărate şi doresc să li se dea terenul pentru a putea să înceapă
lucrările.
- să se repare drumurile din localitatea DIniaş,
- să se repare podul de la moara din sat.
4. Domnul Jurcă Ioan nu are o solicitare specifică, doreşte în schimb ca
executivul să fie mai eficient în acţiunile întreprinse, deoarece dânsul constată că
multe din sarcinile pe care le are de îndeplinit executivul , revin de multe ori pentru
că sunt nerezolvate, prin solicitările cetăţenilor, a consilierilor locali, care sesizează
la rândul lor aceste neajunsuri şi cer remedierea într-un mod operativ.
5.- Domnul Mărgărit Ionel ridică următoarele probleme:
- stadiul identificării şi întocmirii planului de parcelare al terenului de lângă
pescăria din localitatea Sînmartinu Sîrbesc, pentru atribuire solicitanţilor la Legea
15/2003, pentru construirea unei case de locuit.
- să se rezolve cu gunoiul de la animale, depozitat în stradă în faţa caselor de
locuit.
- să se cureţe şanţurile din jurul stadionului din localitate şi să fie amendaţi şi
evacuaţi de pe păşunea limitrofă, crescătorii de animale(ovine) care ocupă păşunea
fără contract de învoire la păşunat:-d-nul Cătană Pavel, Ielchici Camenco şi fiii săi
Laza, Adrian şi Milenco, Naşca Gheorghe şi Hodoşan Silviu.
6. Domnul Orosz Viorel revine cu următoarele solicitări:
- să se restricţioneze/interzică accesul utilajelor grele în parcul din localitatea
Peciu Nou.

- să se urgenteze întocmirea proiectului de hotărâre privind reglementarea
ieşirii la păşunat a bovinelor,
-să se concesioneze unei firme autorizate , activitatea de salubritate .
7. Domnul Ţînţaş Gheorghe solicită următoarele:
- să se realizeze a analiză economică a tuturor serviciilor prestate de primărie,
întrucât multe din aceste servicii lucrează în pierdere şi consumă astfel o mare parte
din resursele bugetului local( sala de sport, alimentare cu apă, transportul,
salubritatea).
- să se intocmească de către domnul primar un raport privind amenajarea
platoului din beton de la grădiniţa din Peciu Nou, deoarece nu se cunosc costurile şi
domnii consilieri nu ştiu ce să răspundă cetăţenilor care le adresează întrebări în
acest sens.
-să se realizeze un raport cu privire la datoriile rămase de achitat ( ce este cu
factura pentru îngrăşăminte neachitată şi dacă mai sunt alte datorii?)
- executivul să răspundă interpelărilor făcute de consilieri
- rezolvarea cererii sale prin care a solicitat să cumpere terenul pe care are în
proprietate construcţia şi cele două parcele învecinate, provenite prin dezmembrare
din terenul aferent construcţiei. Arată că toţi proprietarii de construcţii au avut
posibilitatea să cumpere terenul aferent, însă cererea lui este mereu amânată.
8 Domnul Tarţa Grigori solicită următoarele:
- domnul Primar să prezinte în următoarea şedinţă ordinară , contul de
încheiere economico-financiar pe anul 2010,
- să se asigure obligatoriu prezenta în şedinţele ordinare ale consiliului local, a
primarului, viceprimaruluisecretarului şi consilierului juridic. Precizează că din
procesele verbale ale şedinţelor ordinare şi extraordinare ale consiliului local
desfăşurate în 2010, afişate pe site-ul Primăriei, rezultă că doamna viceprimar are
foarte multe absenţe.
-solicită să se acorde o atenţie şi importanţă mai mare la redactarea
proceselor verbale încheiate cu ocazia şedinţelor consiliului local, deoarece multe
redactări sunt inexacte sau incomplete.
Nemaifiind alte probleme înscrise la ordinea de zi, şedinţa se declară
încheiată.

Preşedinte de şedinţă
Borivoi Goran Stanoev

Secretar
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