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.
132 din 23.12.2011 , 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, Stanoev
Borivoi Goran şi d-na Pleşu Vancu Mihaela , fiind absenţi domnul Tarţa Grigori, domnul
Mărgărit Ionel şi domnul Puie Gherasim .
Sunt prezenţi de asemenea primarul comunei şi doamna consilier juridic , iar d-na
Miatov Viorica Lidia –secretar este absenta, fiind în concediul de odihnă.
Constatându-se prezenţa majorităţii consilierilor,şedinţa se declară începută.
Doamna consilier juridic propune să se aleagă preşedintele de şedinţă, întrucât a
expirat perioada pentru care domnul Mateş Nicolae a fost desemnat preşedinte de şedinţă .
În urma propunerilor făcute, cu 8 voturi “pentru” ,domnul Dorobanţu Mateş a fost
ales preşedinte de şedinţă pe trei luni, cu HCL nr. 176.
În continuare, domnul Dorobanţu Ştefan supune la vot procesul verbal al şedintei
ordinare din luna noiembrie şi ordinea de zi întocmită pentru şedinţa curentă.Cu 9 voturi
pentru, s-a aprobat procesul verbal al şedinţei ordinare din luna noiembrie 2011, precum şi
ordinea de zi în forma redactată.
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.160 din 23.12.2011 privind însuşirea rectificării de
buget pe trimestrul IV 2011 , aprobată prin dispoziţia primarului nr. 133 din 23.12.2011 ;
În urma dezbaterilor pe marginea proiectului s-a supus la vot şi s-a adoptat hotărârea
nr. 177 cu 9 voturi “pentru” din totalul de 12 consilieri în funcţie.
2.Aprobarea proiectului de hotărâre nr.161 din 23.12.2011 privind aprobarea agendei
cultural sportive pe anul 2012 ;
În urma dezbaterilor pe marginea proiectului s-a supus la vot şi s-a adoptat hotărârea
nr. 178 cu 9 voturi “pentru” din totalul de 12 consilieri în funcţie.
3.Aprobarea proiectului de hotărâre nr. 162 din 23.12.2011 privind Reţeaua şcolară a
unităţilor de învăţământ de stat preuniversitar a comunei Peciu Nou , în anul
şcolar 2012-2013;
Doamna viceprimar Pleşu Vancu Mihaela aduce la cunoştiinţa consiliului local faptul
că în şedinţa de lucru din data de a fost ales preşedinte interimar a comisiei I pentru cultură,
ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, sport şi culte, privind cooperarea
interinstituţionalî pe plan intern şi extern, pentru cooperarea sau asocierea cu persoane
juridice române sau străine, pentru înfrăţirea comunei, cu unităţi administrativ-teritoriale din
alte ţări, pentru cooperarea sau asocierea cu alte unităţi administrativ-teritoriale din ţară sau
din străinătate, precum şi aderarea la asociaţii naţionale şi internaţionale ale comunei, în
vederea promovării unor interese comune, pentru a conferi persoanelor fizice române sau
străine cu merite deosebite titlul de cetăţean de onoare al comunei , domnul Orosz Viorel ,
întru-cât în urma demisiei domnului Lazăr Marin , comisia I a rămas fără preşedinte .

În urma dezbaterilor pe marginea proiectului s-a supus la vot şi s-a adoptat hotărârea
nr. 179 cu 9 voturi “pentru” din totalul de 12 consilieri în funcţie.
,
4.Aprobarea proiectului de hotărâre nr. 163 din 23.12.2011 privind revocarea HCL nr 157
din 17.11.2011 ;
În urma dezbaterilor pe marginea proiectului s-a supus la vot şi s-a adoptat hotărârea
nr. 180 cu 9 voturi “pentru” din totalul de 12 consilieri în funcţie.
5. Aprobarea proiectului de hotărâre nr. 164 din 23.12.2011
privind trecerea din
proprietatea publică a comunei Peciu Nou în proprietatea privată a comunei Peciu Nou a celor
6 apartamente din imobilul cu nr. 147 Peciu Nou;
În urma dezbaterilor pe marginea proiectului s-a supus la vot şi s-a adoptat hotărârea
nr. 181 cu 9 voturi “pentru” din totalul de 12 consilieri în funcţie.
6.Aprobarea proiectului de hotărâre nr. 165 din 23.12.2011
privind modificarea
contractului de închiriere nr. 121 din 18.12.2008 ;
În urma dezbaterilor pe marginea proiectului s-a supus la vot şi s-a adoptat hotărârea
nr. 182 cu 9 voturi “pentru” din totalul de 12 consilieri în funcţie.
7.Aprobarea proiectului de hotărâre nr. 166 din 23.12.2011 privind aprobarea preţului de
vânzare al casei cu nr. 345 Peciu Nou , înscrisă în CF 402374 Peciu Nou , cu nr. Cad.C1, top
157/a ;
În urma dezbaterilor pe marginea proiectului s-a supus la vot şi s-a adoptat hotărârea
nr. 183 cu 9 voturi “pentru” din totalul de 12 consilieri în funcţie.
8. Aprobarea proiectului de hotărâre nr. 16 7 din 28.12.2011
privind
întocmirea
documentatiei de dezmembrare a terenului cu nr. Cad. Ps 137/2/1 situat în localitatea Diniaş
În urma dezbaterilor pe marginea proiectului s-a supus la vot şi s-a adoptat hotărârea
nr. 184 cu 9 voturi “pentru” din totalul de 12 consilieri în funcţie.
Se trece în continuare la prezentarea cererilor adresate consiliului local:
1. Adresa cu nr. 8926 din 25.11.2011 a Liceului Teoretic Peciu Nou , prin care se
comunică consiliului local al comunei Peciu Nou numărul de preşcolari şi elevi ai
Liceului Teoretic Peciu Nou în vederea acordării pachetelor cadou cu ocazia
sărbătorilor de iarnă.
Domnul primar preia cuvântul pentru a le aduce la cunoştiinţă faptul că au fost
acordate 867 de pachete cadou către preşcolarii şi elevii Liceului Teoretic Peciu
Nou, pentru care au fost cheltuită suma de 5467 lei .
2. Referatul cu nr. 8904 din 25.11.2011 a doamnei inspector Rotaru Elena , care
aduce la cunoştiinţa consiliului local că în urma controlului efectuat privind
respectarea prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap , de către reprezentanţii din cadrul Direcţiei
Generale de Inspecţie Socială , ne-au fost comunicat Planul de măsuri potrivit
căruia Primăria are termen de 30 zile să achiziţioneze benzi directoare , covor tactil
şi hartă tactilă conform Normativului pentru adaptarea clădirilor civile şi spaţiului
urban aferent exigenţelor persoanelor cu handicap-NP-051/2001 şi încheierea unui
protocol cu un interpret mimico-gestual şi de limbaj specific persoanelor cu
surocecitate.
Domnul primar afirmă faptul că va fii cuprinsă în bugetul pe anul 2012 suma
necesară achiziţionării celor necesare .

3. Cererea nr. 8953 din 28 .11.2011 a domnului Florişteanu Flavius care solicită
acordul consiliului local pentru scoaterea din circuitul agricol a parcelei cu nr.
Cadastral A 1203/1/82/39 , teren dobândit în baza Legii 15/2003 privind sprijinul
acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală .
Domnul primar afirmă faptul că este finalizat PUG-ul comunei , care urmează a fii
aprobat de către consiliul local după afişare , iar parcela cu nr. Cadastral A
1203/1/82/39 face parte din acesta .
Domnişoara consilier juridic afirmă faptul că domnul Florişteanu Flavius are deja
documentaţia întocmită , iar pentru a o depune la DEDR , mai are nevoie de
acordul consiliului local .
Domnii consilieri sunt deacord cu scoaterea din circuitul agricol a parcelei cu nr.
Cadastral A 1203/1/82/39 .
4. Adresa cu nr. 8954 din 28.11.2011 a Instituţiei Prefectului Timiş , care aduce la
cunoştiinţa consiliul local unele modificări legislative recente printre care :
-Legea 214/2011 pentru organizarea , administarea şi exploatarea pajiştilor potrivit
căreia consiliul local la propunerea primarilor au obligaţia de a organiza serviciul
public pentru menţinerea , întreţinerea şi utilizarea pajiştilor aflate în domeniul
public şi privat al UAT;
Domnul primar afirmă faptul că instituţiile statului ne obligă să facem reduceri de
personal ,în cazul comunei Peciu Nou numărul de angajaţi fiind de 30 cu tot cu
serviciile de gospodărie comunală , pentru ca apoi tot ei să impună să se
organizeze serviciul public pentru menţinerea , întreţinerea şi utilizarea pajiştilor ,
dar cu ce muncitori .
Domnul Dorobanţu Ştefan afirmă faptul că au luat la cunoştiinţă de această
modificare.
- Instituirea curatelei, tutelei interzisului judecătoresc,
- libera circulaţie a persoanelor . mărfurilor , servicilor , capitalurilor precum ,
- Noul cod civil
În plus faţă de aceste modificări ni se solicită să comunicăm numărul hotărârii
consiliului local privind regulamantul local adoptat potrivit Ordinului MDRT
nr.2701/2010.
Doamnişoara consilier juridic le aduce la cunoştiinţa celor prezenţi că
regulamentul privind informarea şi consultarea publicului cu privire la elaborarea
sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism a foat întocmit
şi trimis spre avizare Consiliului Judetean Timiş , aviz care pănă la această dată nu
a fost comunicat.
5. Cererea cu nr.9035 din 02.12.2011 a doamnei Rus Mariana care solicită închirierea
ap.nr. 1 din imobilul cu nr. 147 Peciu Nou , în care locuieşte tatăl acesteia domnul
Stoica Iosif .
Domnişoara consilier juridic le aduce la cunoştiinţa consilierilor faptul că domnul
Stoica are sentiinţă de evacuare .
Domnul primar afirmă faptul că pentru şedinţa următoare se va aduce la
cunoştiinţa consiliului local sentiinţele definitive şi irevocabile şi situaţia iobilului
cu nr. 147 din Peciu Nou , urmând ca ulterior să se ia o decizie .
6. Referat cu nr. 6531 întocmit de doamna Poszar Silvia la solicitarea
compartimentului juridic în urma Cererii cu nr. 8682 din 18.11.2011 a doamnei
Rapciuc Mariana care solicită atribuirea locuinţei cu nr. 274 din Peciu Nou şi
acordul pentru a efectua repararea imobilului până în primăvară, potrivit căruia
doamna Rapciuc Mariana figurează cu un debit restant de 7585 lei.
Doamna consilier juridic le aduce la cunoştiinţa consiliului local că au mai fost
discuţii pe această temă , fiind întocmit şi un prioiect de hotărâre în acest sens ,
care a fost amânat în şedinţa din luna august ( Proiect cu nr. 118 din 24.08.2011).
Urmează o serie de discuţii cu privire la situaţia doamnei Rapciuc Mariana ,
după care se supune la vot atribuirea locuinţei cu nr. 274 din Peciu Nou doamnei
Rapciuc Mariana .
În urma votulului liber exprimar proiectul cu nr. 118 din 24.08.2011 nu a
întocmit numărul necesar de voturi pentru a fii adoptată o hotărăre.{ 6 voturi

pentru , 2 impotrivă ( domnul Jurcă Ioan şi domnul Ţânţaş Gheorghe ) şi o abţinere
( domnul Vlastemir Todorov )}.
Se trece în continuare la interpelări ale domnilor consilieri, iniţiate pe diverse teme.
Nemaifiind alte probleme înscrise la ordinea de zi, şedinţa se declară încheiată.

Preşedinte de şedinţă
Dorobanţu Stefan
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