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. 120 din 09.11.2011 , comunicată domnilor consilieri împreună cu ordinea de zi şi
convocatorul pe care acestia l-au semnat.
La şedinţă sunt prezenţi un nr. de 11 consilieri: Dorobanţu Ştefan, Mateş Nicolae,
Negru Gligor, Todorov Vlastimir, Orosz Viorel, Ţînţaş Gheorghe, d-na Pleşu Vancu
Mihaela, Mărgărit Ionel Tarţa Grigori, Stanoev Goran Borivoi şi domnul Jurică Ioan , fiind
absent domnul Puie Gherasim.
Sunt prezenţi de asemenea consilierul juridic al consiliului local si domnul primar,
doamna secretar fiind absenta datorita faptului ca se afla la Institutul de Statistica pentru
predarea formularelor de recesamant.
Sunt prezenti din partea cetatenilor doamna Voda Gabriela , reprezenanţul societăţii
SC Tigăr 2009 SRL si reprezentantul societăţii SC Time Out SRL.
Constatându-se prezenţa majorităţii consilierilor,şedinţa se declară începută.
Domnul Tarţa Grigori propune să se aleagă preşedintele de şedinţă domnul Mateş
Nicolae , întrucât la şedinţa de îndată a fost ales dânsul ca preşedinte de şedinţa , domnul
Mateş Nicolae fiind absent . Cu un nr. de 9 voturi pentru a fost ales preşedintele pentru
şedinţa curentă domnul Mateş Nicolae .
Domnul Mateş Nicolae, preşedintele de şedinţă supune la vot procesul verbal al
şedintei ordinare din luna septembrie şi ordinea de zi întocmită pentru şedinţa curentă, cu
propunerea de a se completa ordinea de zi cu patru proiecte de hotărâre:
-rectificarea de buget pe trimestrul IV 2011 ,
- întocmirea documentatiei de dezmembrare a terenului înscris în CF 402602 Peciu Nou ,
- întocmirea documentatiei de dezmembrare a terenului înscris în CF 402582 Peciu Nou ,
- întocmirea documentatiei de dezmembrare a terenului înscris în CF 402597 Peciu Nou
Cu 10 voturi pentru, s-a aprobat procesul verbal al şedinţei ordinare din luna
septembrie 2011, precum şi ordinea de zi în forma prezentată.
Domnul presedinte inainte de a trece la dezbaterea si votarea proiectelor de hotarare
inscrise pe ordinea de zi , propune sa se dea cuvantul cetăţenilor prezenţi în sală .
Se dă cuvântul reprezentantului firmei Sc Ţigăr 2009 SRL , care le aduce la
cunoştiinţă domnilor consilieri de faptul că această firmă a preluat sociatatea SC Time Out
SRL , în a cărui proprietate se află baza sportivă „obelici” din localitatea Sînmartinul Sîrbesc,
si solicita consiliului local acordul pentru a demara două proiecte privind realizarea unui
complex turistic.
Domnul Tarţa Grigori intervine pentru a afirma faptul că , în principiu consiliul local
este deacord cu realizarea investinţei dar este necesar a se aduce la cunoştiinţa consiliului
local intenţiile societăţii , respectiv cele două proiecte , urmând ca ulterior toate actele
necesare cu ocazia derulării acestora să se procure de la compartimentele de specialitate din
cadrul Primăriei Peciu Nou .
În continuare reprezentantului firmei Sc Ţigăr 2009 SRL prezintă domnilor
consilieri o parte din activitatea desfăşurată de către dânsul dealungul anilor , printre care
faptul că :

-a fost patronul firmei Belcar care a colectat lapte la nivelul comunei Peciu Nou, care
în anul 2006 a luat locul I într-o competiţie cu alte societăţi, printre care si Danone ,iar în
anul 2010 societatea Belcar a fost vândută unei companii naţionale cu succces,
- în 2008 a deschis o societate de exploatări forestiere , cu achiziţia unei livezi şi a
unei păduri de peste 500 ha şi a realizat un centru turistic ,
În continuare face precizarea că, în localitatea Sînmartinu Sîrbesc se va realiza o
lucrare morală , cu activitate de pescuit sportiv şi alimentaţie publică , iar suma care va fii
cheltuită cu ocazia investiţiei este de 600.000 euro , şi solicită un sprijin real al consiliului
local pentru realizarea acesteia .
Reprezentantului firmei Sc Ţigăr 2009 SRL afirmă faptul că , investitorii sunt
cooptaţi fie prin punerea la dispoziţie sau acordarea de facilităţi pentru realizarea unor
activităţi mai repede fie prin perceperea impozitelor şi taxelor locale mai mici , precizând
că,în raport cu ceilalţi , taxele patrimoniale plătite de către persoanele juridice la nivelul
comunei Peciu Nou sunt foarte mari.
Doamna consilier juridic intervine pentru a face precizarea că , consiliul local aprobă
impozitele şi taxele locale pe baza propunerilor făcute de către compartimentul de
specialitate în baza prevederilor legale în vigoare.
Domnul Mateş Nicolae intervine pentru a-i aduce la cunostiinta reprezentantului
societăţii SC Tigăr 2009 SRL că , consiliul local se va avea în vedere solicitarea acestuia şi
va încerca să găsească soluţia ceea mai potrivită, pentru rezolvarea acesteia.
În continuare se dă cuvântul doamnei Vodă Gabriela care solicită consiliului local
restituirea sumei cheltuite cu lucrările de reparaţie care cădeau în sarcina locatorului,
aducând la cunoştiinţa consiliului local şi faptul că în 15.11.2007 a solicitat consiliului local
realizarea reparării imobilului.Deasemnea îşi manifestă nemulţumirea faţă de faptul că i s-a
închiriat un imobil retrocedat.
Domnul primar intervine pentru a face afirmaţia că la data când a fost închiriat
imobilul , domnul Stromer Horst , fostul proprietar al imobilului , nu avea cerere de
retrocedare , termenul fiind depăşit .
Domnul Ţânţaş Gheorghe afirmă faptul că se pot restitui sumele cheltuite cu ocazia
efectuării reparaţiilor imobilului cu nr. 73 din localitatea Peciu Nou şi nu cele cheltuite cu
ocazia izolării casei cu polistiren .
Domnii consilieri sunt deacord ca din devizul prezentat să se restituie sumele
cheltuite cu ocazia reparaţiilor efectuate de către familia Vodă , evidenţiate în devizul de
lucrării la art. 001.002.003 şi 004 2905821.
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 nr. 137/ 14.11.2011 privind aprobarea preţului la
serviciul de alimentare cu apă potabilă prestator Serviciul Public de alimentare cu apă al
Primăriei comunei Peciu Nou, conform avizului nr, 1029037 emis la data de 4 octombrie
2011 de Autoritatea Naţionaşă de reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi
Publice;
În urma dezbaterilor pe marginea proiectului s-a supus la vot şi s-a adoptat hotărârea
nr. 150 cu 10 voturi “pentru” din totalul de 12 consilieri în funcţie
2.Aprobarea proiectului de hotărâre nr.138/ 14.11.2011 privind înfiinţarea şi reorganizarea
Serviciului public local de Salubritate.

În urma dezbaterilor pe marginea proiectului s-a supus la vot şi s-a adoptat hotărârea
nr. 151 cu 10 voturi “pentru” din totalul de 12 consilieri în funcţie
3.Aprobarea proiectului de hotărâre nr.139/14.11.2011 privind Regulamentul de funcţionare
al Serviciului public local de Salubritate;
În urma dezbaterilor pe marginea proiectului s-a supus la vot şi s-a adoptat hotărârea
nr. 152 cu 10 voturi “pentru” din totalul de 12 consilieri în funcţie
4.Aprobarea proiectului de hotărâre nr.140/14.11.2011 privind înfiinţarea Compartimentului
de Salubritate fără personalitate juridică, în subordinea Primarului comunei peciu Nou;
În urma dezbaterilor pe marginea proiectului s-a supus la vot şi s-a adoptat hotărârea
nr. 153 cu 10 voturi “pentru” din totalul de 12 consilieri în funcţie
5. Aprobarea proiectului de hotărâre nr.141/14.11.2011 privind Regulamentul de organizare
şi funcţionare al Compartimentului de Salubritate;
În urma dezbaterilor pe marginea proiectului s-a supus la vot şi s-a adoptat hotărârea
nr. 154 cu 10 voturi “pentru” din totalul de 12 consilieri în funcţie
6.Aprobarea proiectului de hotărâre nr.142/14.11.2011 privind darea în administrare a
activităţii de salubrizare , Compartimentului de specialitate aflat în subordinea Primarului
comunei Peciu Nou;
În urma dezbaterilor pe marginea proiectului s-a supus la vot şi s-a adoptat hotărârea
nr. 155 cu 10 voturi “pentru” din totalul de 12 consilieri în funcţie
7.Aprobarea proiectului de hotărâre nr.143/14.11.2011 privind
Caietele de Sarcini ale
activităţilor specifice compartimentului de Salubrizare.
În urma dezbaterilor pe marginea proiectului s-a supus la vot şi s-a adoptat hotărârea
nr. 156 cu 10 voturi “pentru” din totalul de 12 consilieri în funcţie
8Aprobarea proiectului de hotărâre nr.144/14.11.2011 privind aprobarea preţului de vânzare
al apartamentului nr.6 din clîdirea cu nr. 147 Peciu Nou, la cererea de cumpărare depusă de
doamna Chindriş Marie în calitate de titular a contractului de închiriere.
În urma dezbaterilor pe marginea proiectului s-a supus la vot şi s-a adoptat hotărârea
nr. 157 cu 10 voturi “pentru” din totalul de 12 consilieri în funcţie
9.Aprobarea proiectului de hotărâre nr.145/14.11.20110 privind retragerea dreptului de
folosinţă gratuită asupra terenului atribuit pentru construirea unei case de locuit domnului
Muia Marius,precum şi rezilierea contractului de închiriere încheiat pentru suprafaţa de teren
din cartea funciară,ce a depăşit suprafaţa atribuită gratuit.
În urma dezbaterilor pe marginea proiectului s-a supus la vot şi s-a adoptat hotărârea
nr. 158 cu 10 voturi “pentru” din totalul de 12 consilieri în funcţie
10.Aprobarea proiectului de hotărâre nr.146 din 14 noiembrie 2011,privind rezilierea
contractului de concesionare nr. 8925 din 14.decembrie 2010 încheiat între Primăria Peciu
Nou şi domnul Jurchiţă Gabriel pentru terenul evidenţiat în CF 401830 Peciu Nou, în vederea
construirii unei case de locuit, la cererea beneficiarului contractului de concesionare.

În urma dezbaterilor pe marginea proiectului s-a supus la vot şi s-a adoptat hotărârea
nr. 159 cu 10 voturi “pentru” din totalul de 12 consilieri în funcţie
11 . Aprobarea proiectului de hotărâre nr.147 din 14 noiembrie 2011,privind rezilierea
contractului de concesionare nr. 2239 din 23 februarie 2011 încheiat între Primăria Peciu Nou
şi domnul VIŞAN IONUŢ
pentru terenul evidenţiat în CF 401829 Peciu Nou, în vederea
construirii unei case de locuit, la cererea beneficiarului contractului de concesionare.
În urma dezbaterilor pe marginea proiectului s-a supus la vot şi s-a adoptat hotărârea
nr. 160 cu 10 voturi “pentru” din totalul de 12 consilieri în funcţie
12. Aprobarea proiectului de hotărâre nr.148/ 14.11.2011 privind rezilierea contractului de
concesiune încheiat între Primăria Peciu Nou şi d-na Boghian Diana Florina pentru suprafaţa
de 797 mp. evidenţiat în CF 400,,9, atribuit în vederea construirii unei case de locuit, precum
şi înaintarea la instanţă a cererii privind recuperarea redevenţei datorate calculată de la data
pronunţării sentinţei până la data rezilierii contractului.
În urma dezbaterilor pe marginea proiectului s-a supus la vot şi s-a adoptat hotărârea
nr. 161 cu 10 voturi “pentru” din totalul de 12 consilieri în funcţie
13.Aprobarea proiectului de hotărâre nr.149/ 14.11.2011 privind vânzarea
apartamentului nr. 5 din clădirea situată în localitatea Peciu Nou nr. 147 la cererea titularea
contractului de închiriere d-na Tănase Mariana şi întocmirea Raportului d eevaluare al
locuinţei, în vederea stabilirii
În urma dezbaterilor pe marginea proiectului s-a supus la vot şi s-a adoptat hotărârea
nr. 162 cu 10 voturi “pentru” din totalul de 12 consilieri în funcţie
preţului de vânzare;
14. Aprobarea proiectului de hotărâre nr. 150/14.11.2011 privind vânzarea la licitaţie publică
cu strigare a două terenuri situate în intravilanul localitîţii Peciu Nou, evidenţiate în CF
402160 şi CF 402161 în suprafaţă de 833 mp.fiecare şi întocmirea raportului d eevaluare al
terenurilor, în vederea stabilirii preţului d epornire a licitaţiei;
În urma dezbaterilor pe marginea proiectului s-a supus la vot şi s-a adoptat hotărârea
nr. 162 cu 9 voturi “pentru”şi o abţinere ( domnul Tânţaş Gheorghe ) din totalul de 12
consilieri în funcţie
15. Aprobarea proiectului de hotărâre nr. 151/14.11.2011 privind atribuirea directă prin
concesionare,domnului Orosz Daniel-Andrei,a unui teren pentru construirea casei de locuit.
În urma dezbaterilor pe marginea proiectului s-a supus la vot şi s-a adoptat hotărârea
nr. 163 cu 9 voturi “pentru”şi o abţinere ( domnul Tânţaş Gheorghe) din totalul de 12
consilieri în funcţie
16. Aprobarea proiectului de hotărâre nr. 152/14.11.2011 privind aprobarea aderării Comunei
Peciu Nou la Pactul Primăriilor ( Covenant of Mazors) şi partiviparea Comunei Peciu Nou
la Proiectul „O abordare inclusivă de la egal la egal , pentru implicarea concurbanţiilor şi
aglomerărilor urbane largi din UE , pentru participarea la Pactul
Primarilor „ ( „ An inclusive peer-to-peer approach to involve EU CONURBations and wide
urban areas in participating to the CoventANT of Mazors”) –acronim CONCURBANT , cod
proiect IEE/10/380/SI 2.58947, finanţat de Comisia Europeană prin Programul Intelligent
Energy Europe.

În urma dezbaterilor pe marginea proiectului s-a supus la vot şi s-a adoptat hotărârea
nr. 164 cu 10 voturi “pentru” din totalul de 12 consilieri în funcţie
17. Aprobarea proiectului de hotărâre nr. 153/14.11.2011 privind aprobarea preţului de
pornire în vederea vânzarii la licitaţiei deschisă cu strigare a terenului înscris în CF 401336
Peciu Nou , situat în intravilanul localităţii Sînmartinu Sîrbesc,
În urma dezbaterilor pe marginea proiectului s-a supus la vot şi s-a adoptat hotărârea
nr. 165 cu 10 voturi “pentru” din totalul de 12 consilieri în funcţie
18. Aprobarea proiectului de hotărâre nr. 154/14.11.2011 aprobarea preţului de pornire în
vederea vânzarii la licitaţiei deschisă cu strigare a terenurilor a terenului Hb 138 înscris în CF
401214 în suprafaţă de 15750 mp din localitatea Diniaş .
În urma dezbaterilor pe marginea proiectului s-a supus la vot şi s-a adoptat hotărârea
nr. 166 cu 10 voturi “pentru” din totalul de 12 consilieri în funcţie
19. Aprobarea proiectului de hotărâre nr. 155/14.11.2011 aprobarea preţului de pornire în
vederea vânzarii la licitaţiei deschisă cu strigare a terenurilor a terenului Hb 1289 înscris în CF
400757 în suprafaţă de 8100mp şi a terenului neproductiv NGL 1297 înscrisă în CF 400793 în
suprafaţă de 13100 mp din localitatea Peciu Nou.
În urma dezbaterilor pe marginea proiectului s-a supus la vot şi s-a adoptat hotărârea
nr. 167 cu 10 voturi “pentru” din totalul de 12 consilieri în funcţie
20. Aprobarea proiectului de hotărâre nr. 156/14.11.2011privind restituirea sumelor avansate
cu ocazia efectuării reparaţiilor de către familia Vodă , în calitate de locatari ai imobilului cu
nr. 73 din localitatea Peciu Nou .
În urma dezbaterilor pe marginea proiectului s-a supus la vot şi s-a adoptat hotărârea
nr. 168 cu 11 voturi “pentru” din totalul de 12 consilieri în funcţie
21. Aprobarea proiectului de hotărâre nr. 157.14.11.2011 privind întocmirea documentaţiei
topografice în vederea intabulării parcelelor cu numerele cadastrale CV23 CP 22, CV 23
CP 23 CV 19 CP1 situată în localitatea DINIAS .
În urma dezbaterilor pe marginea proiectului s-a supus la vot şi s-a adoptat hotărârea
nr. 169 cu 11 voturi “pentru” din totalul de 12 consilieri în funcţie
22. Aprobarea proiectului de hotărâre nr. 158.14.11.2011 privind aprobarea protocolului de
utrilizare gratuită a sală de sport de către Liceul Teoretic Peciu Nou şi aprobarea
regulamentului de funcţionare al sălii de sport din localitatea Peciu Nou .
În urma dezbaterilor pe marginea proiectului s-a supus la vot şi s-a adoptat hotărârea
nr. 170 cu 11 voturi “pentru” din totalul de 12 consilieri în funcţie
23. Aprobarea proiectului de hotărâre nr. 159.14.11.2011 privind organigramei şi a
statului de funcţii din primăria comunei Peciu Nou.
În urma dezbaterilor pe marginea proiectului s-a supus la vot şi s-a adoptat hotărârea
nr. 171 cu 10 voturi “pentru”si o abţinere ( domnul Tânţaş Gheorghe ) din totalul de 12
consilieri în funcţie

24. Aprobarea proiectului de hotărâre nr. 160.17.11.2011 privind rectificarea de buget pe
trimestrul IV 2011 .
În urma dezbaterilor pe marginea proiectului s-a supus la vot şi s-a adoptat hotărârea
nr. 172 cu 10 voturi “pentru”si o abţinere ( domnul Tânţaş Gheorghe ) din totalul de 12
consilieri în funcţie.
25 - Aprobarea proiectului de hotărâre nr. 161.17.11.2011 privind întocmirea documentatiei
de dezmembrare a terenului înscris în CF 402602 Peciu Nou
Domnii consilieri propun ca acest proiect de hotărâre să se amâne pentru şedinţa următoare .
26. Aprobarea proiectului de hotărâre nr. 162.17.11.2011 privind întocmirea documentatiei
de dezmembrare a terenului înscris în CF 402582 Peciu Nou ,
În urma dezbaterilor pe marginea proiectului s-a supus la vot şi s-a adoptat hotărârea
nr. 173 cu 10 voturi “pentru” din totalul de 12 consilieri în funcţie
27. Aprobarea proiectului de hotărâre nr. 163.17.11.2011 privind întocmirea documentatiei
de dezmembrare a terenului înscris în CF 402597 Peciu Nou
În urma dezbaterilor pe marginea proiectului s-a supus la vot şi s-a adoptat hotărârea nr. 174
cu 10 voturi “pentru” din totalul de 12 consilieri în funcţie
Se trece în continuare la prezentarea cererilor adresate consiliului local:
1. Cererea cu nr. 6862 din 08.09.2011 a doamnei Biro Margareta care solicită cumpărarea
spaţiului din imobilul cu nr. 278 ( sad 4 ) .
Domnişoara consilier juridic le aduce la cunoştiinţa consiliului local faptul că nu a
reuşit să întocmească proiect de hotărâre pentru şedinţa curentă şi că, rămâne la atitudinea
consiliului local dacă se adoptă hotărâre de consiliu local fără proiect sau se întocmeşte
proiect de hotărâre pentru şedinţa următoare .
Domnii consilieri stabilesc ca pentru şedinţa următoare să se întocmească proiect de
hotărâre.
2. Rapoartele de contraexpertiză ale imobilelor din localitatea Sînmartinu Srbesc şi Diniaş
care au fost întocmite în dosarul de cercetare penală din anul 2006.
Domnul primar preia cuvântul pentru a le face cunoscut faptul că a fost sunat de către
domnul Filimon Stefan care i-a adus la cunoştiinţă faptul că trebuie ridicate nişte documente
, care trebuie prezentate consiliului local şi apoi transmis care este poziţia consiliului vizavi
de acestea .
Domnii consilieri în urma discuţiilor au stabilit nu au nici o obiecţiune la cele relatate
de domnul primar .
3. Cererea cu nr. 8107 / 31.10.2011 a domnului Alexandru Ploştinaru , împuternicit să
reprezinte parohia Greco Catolică din Peciu Nou , prin care solicită scutirea de la plata taxei
de concesiune pentru terenul concesionat în vederea edificării Biserici Greco Catolice .
Domnişoara consilier juridic le aminteşte domnilor consilieri , faptul că, Parohia
Greco Catolică a mai avut o astfel de solicitare în trecut căreia i s-a comunicat, că, potrivit
prevederilor legale nu se pot acorda scutiri de la plata redevenţei .În plus le aminteşte
domnilor consilieri faptul că preotului Geco Catolic ,domnului Tegres Tudor, i s-a
comunicat faptul că atribuirea unui teren prin concesiune presupune plata unei redevenţe
anuale.
Domnii consilieri stabilesc că Parohia Greco Catolică trebuie să plătească debitul
restant .
Domnul Tarţa Grigori afirmă faptul că ce se poate face pentru Parohia Greco Catolică
este să se scutească de la plata penalităţilor .

Domnul Tânţaş Gheorghe afirmă faptul că domnul preot a semnat un contract potrivit
căruia trebuie să plătească redevenţa anuală.
4. Cererea cu nr. 8159/01.11.2011 a domnului China Remus care solicită un teren pentru
păşunatul unui număr de 50 de capre.
Doamna viceprimar Plesu Vancu Mihaela afirmă faptul că perioada de păşunat pe
anul 2011 s-a încheiat şi că pentru anul 2012 se vor întocmi contracte de învoire la păşunat ,
conform prevederilor Legii Zootehniei, începând cu luna aprilie , atunci când se va avea în
vedere şi cerea domnului China Remus.
Doamna consilier juridic afirmă faptul că ar trebui aprobat un regulament privind păşunatul .
5. Cererea cu nr. 8036 / 26.10.2011 a domnului Barnea Gheorghe Daniel care solicită
cumpărarea unei locuinţe , respectiv apartamentul cu nr. 4 din imobilul cu nr. 325 Sînmartinu
Sîrbesc .
Domnul Mărgărit Ionel afirmă faptul că Primăria comunei Peciu Nou ar trebui să fie
mai atentă cu alocarea locuinţelor către cetăţenii comunei , deoarece în mijlocul localităţii
Sânmartinu Sârbesc se atribuie locuinţe unor cetăţeni cu situaţie financiară precară , fapt ce
duce la deghradarea imobilelor respective care dau un aspect neîngijit localităţi.
Domnişoara consilier juridic afirmă faptul că i se va comunica domnului Barnea
Gheorghe Daniel modul de administare al imobilului şi că , consiliul local trebuie să aibe în
vedere faptul că în localitatea Sînmartinu Sîrbesc este un spaţiu neadministrat.
Domnul Tânţaş Gheorge afirmă faptul că trebuie ţinut cont de lista de priorităţi .
Domnul Tarţa Grigori afirmă faptul că spaţiu în cauză are o altă destinaţie decât ceea
de locuinţă iar consiliul local trebuie să stabilescă destinaţia acestuia .
6.Cererea cu nr. 8192/ 02.11.2011 a doamnei Dr Pisoiu Raluca , care solicită închirierea
spaţiului cu destinaţie de sediu de partd politic , din imobilul cu nr. 417 a din localitatea Peciu
Nou , în vederea deschiderii unui cabinet medical.
Domnişoara consilier juridic afirmă faptul că destinaţia spaţiului este sediu de partid
politic , iar suprafaţa acestuia este foarte mică , neîncadrându-se în normativele legale privind
funcţionarea cabinetelor medicale.
7. Cererea cu nr. 8193 / 02.11.2011 a proprietarilor imobilelor cu nr. 417 A.- 417 H , prin
care solicită includerea în programul de reabilitări şi strada adiacentă străzii noi de la
numerele 417A- 417 H.
Domnul Ţânţaş Gheorghe afirmă faptul că ar trebui decopertat şi pietruit drumul
menţionat întru-cît accesul este inpracticabil.
8. Cererea cu nr. 8377 / 08.11.2011 a domnului Căpitanu Constantin care solicită
concesionarea unei suprafeţe de aproximativ 2 ha pentru a realiza o pescărie .
Domnul Negru Gligor afirmp faptul că ar trebui înştiinţat domnul Căpitan Constantin
de faptul că concesionarea presupune plata unei redevenţe.
Domnul Dorobanţu Stefan afirmă faptul că se vinde la licitaţie publică terenul cu
destinaţia de baltă din localitatea Diniaş , la care domnul Căpitanu Constantin se poate
înscrie .
Domnul Jurcă Ioan afirmă faptul că preţul terenului cu destinaţia de baltă este foarte
mare .
Domnul Todorov Vlastemir afirmă faptul că domnul Căpitanu Constantin doreşte să
acceseze fonduri europene pentru realizarea unei pescării, pentru care este necesar ca terenul
să se atribuie până la 31 decembrie 2011.
Datorită discuţiilor în contradictoriu şi fără finalitate , domnişoara consilier juridic propune
consiliului local ca în şedinţele de consiliu să nu se mai dezbată cereri neînsoţite de proiect de
hotărâre sau referat de specialitate.
Domnii consilieri sunt deacord cu această propunere .

9.Cererea cu nr. 8514/11.11.2011 a doamnei doctor Liubimirescu Nataşa , care sesizează
faptul că nu i s-a montat apometrul şi că , cabinetul medical funcţionaează fără apă potabilă.
Domnul Negru Gligor afirmă faptul că trebuie comunicat doamnei doctor să îşi
realizeze un alt bransament .
Domnul Dorobanţu Stefan susţine cele menţionate de domnu Negru Gligor.
10. Cererea cu nr. 8186 / 02.11.2011 a doamnei Cozma Diana care solicită amenajarea unei
căi de acces până la imobilul cu nr. 84 c .
Domnul Negru Gligor afirmă faptul că s-a mai discutat această problemă şi că ar
trebui să amenajeze o cale de acces .
Doamna viceprimar Plesu Vancu Mihaela intervine pentru a le aduce la cunoştiinţa
consilierilor faptul că după finalizarea drumurilor pe zona cicago se va decoperta şi pietrui
cale de aces menţionată . Totodată atrage atenţia asupra faptului că la calea ferată este o zonă
de protecţie care trebuie respectată şi că drumurile care se realizează trebuie să respecte de
legislaţia în vigoare .
11. Actul adiţional cu nr. 8318 / 04.11.2011 a Agenţiei de Plăţi de Intervenţie pentru
Agricultură .
Domnişoara consilier juridic le face cunoscut faptul că a luat legătura cu
reprezentanţii APIA pentru a le face cunoscut faptul că este necesar a se adresa o solicitare de
prelungire a contractului de comodat şi nu a se prezenta un act adiţional întocmit de acestia.
Deasemenea la aduce la cunoştiinţa domnilor consilieri faptul că potrivit HCL nr. 120
din 13.10.2006 se aprobă folosinţa gratuită a spaţiului din imobilul cu nr. 189 , nu şi plata
utilităţilor .
Domnul Tarţa Grigori întreabă dacă APIA a plătit în aceşti 5 ani utilităţile .
Domnişoara consilier juridic afirmă faptul că din câte cunoaşte utilităţile au fost
plătite de către Primărie.
Domnul Mateş Nicolae afirmă faptul că nu se poate lua o hotărîre în ceea ce priveşte
actul adiţional prezentat , deoarece domnul primar nu este de faţă .
Domnişoara consilier juridic atrage atenţia asupra faptului că , contractual de comodat
este expirat din 05.10.2011 , în momentul de faţă APIA folosind spaţiul fără forme legale .
Domnul Tarţa Grigori afirmă faptul că este necesar a se muta APIA într-o altă locaţie ,
deoarece sala în care funcţionează acesta este sala de şedinţe a Consiliului Local .
Domnişoara consilier juridic afirmă faptul că această sală ar putea să deserevească şi
ca sală de oficiat cununii întru-cât nu este normal ca la nivelul comunei să nu existe o sală de
oficiat cununii.
În urma discuţiilor pe baza acestei sitauţii domnii consilieri au stabilit ca pentru
şedinţa următoare să se întocmească proiect de hotărâre privind închirierea spaţiului pe o
perioadă de 1 an , timp în care să se găsească o altă locaţie .
Se trece în continuare la interpelări ale domnilor consilieri, iniţiate pe diverse teme,
dup[ cum urmează:
- Domnul Dorobanţu Stefan solicită să fie atenţionaţi toţi crăruţaşii şi crescătorii de
animale deoarece strică culturile .
- Domnul Negru Gligor întreabă ce se întâmplă plaţurile pentru atribuirea în baza
Legii 15 /2003 tinerilor din localitatea Diniaş .
- Domnul Mărgărit Ionel îşi manifestă nemulţumirea faţă de faptul că nu s-a
împrejmuit curtea şcolii din localitatea Sănmartinu Sîrbesc şi că nu s-a luat nici o
măsură în ceea ce priveşte mutarea magaziei doamnei doctor Nataşa din curtea
şcolii.
- Domnul Ţânţaş Gheorghe afirmă faptul că ar trebui redusă presiunea la apa
potabilă deoarece se sparg conductele la gospodării .

-

Domnul Stanoev Borivoi Goran solicită ca la şedinţa următoare să se prezinte un
raport cu privire la sumele de bani cheltuite din bugetul local şi sumele obţinute
din sponsorizării cu ocazia sărbătorii „Ziua Recoltei „
Nemaifiind alte probleme înscrise la ordinea de zi, şedinţa se declară încheiată.
Preşedinte de şedinţă
Mateş Nicolae

Intocmit consilier juridic
Berecici Iasmina

Secretar
Viorica-Lidia Miatov

