
 
ROMANIA 
JUDETUL  TIMIS 
COMUNA  PECIU-NOU 
CONSILIUL  LOCAL 
 

PROCES-VERBAL 
REDACTAT CU OCAZIA  SEDINTEI  DE ÎNDATĂ  A   

CONSILIULUI  LOCAL 
 
 Sedinta  de îndată a  consiliului  local, a fost organizată la solicitarea verbală a 
domnului primar   în data de 24.04.2012  ora 14.00, la sediul Primăriei Peciu Nou. 

La  sedinta  sunt  prezenti  un nr. de 7  consilierii, fiind absenţi d-nii:  Mateş 
Nicolae , Puie Gherasim , Stanoev Borivoi Goran si domnul  Tarta Grigori . 

Sunt prezenţi de asemenea domnul primar  , secretara comunei şi consilierul 
juridic al Consiliului Local. 

Din partea cetatenilor sunt prezenti  domnul Szasz Toma Robert , Buzea Elena, 
Christian Eufrosina , Stanciu Viorel, Boboia Vasile , Lazar Andrei si Glingeanu 
Gheorghe . 

Constatându-se că la şedinţă sunt prezenţi jumătate plus 1 consilier din totalul 
de 12 consilieri în funcţie, fiind astfel întrunit cvorumul necesar pentru desfăşurarea 
şedinţei, se trece la prezentarea materialului pentru aprobarea rectificării de buget pe 
trimestrul II al anului 2012.  

Domnul  consilier Orosz Viorelîn calitate de  presedinte al şedinţei, supune la 
vot procesul verbal al sedintei ordinare din luna aprilie . 

Cu un numar de 7 voturi pentru, a fost aprobat procesul verbal in forma 
redactata. 

Domnul  primar prezinta scopul convocarii acestei sedinte , rectificare de buget 
pe trimestrul II anul 2012 . 

Domnul presedinte da citire referatului doamnei inspector din cadrul 
compartimentului de contabilitate , prin care propune rectificarea de buget dupa cunm 
urmeaza :   

I.  Sectiunea functionare 
             1. se suplimenteaza la cap 65.02.10 suma de 10.000 lei  

             2. se suplimenteaza la cap.51.02.20 (bunuri si servicii), suma de  23.000 lei  

             3. se suplimenteaza la cap 67.02.20 (bunuri si servicii), suma de 56.000 lei 

             4. se suplimenteaza la cap.70.02.20 (bunuri si servicii) , suma de 51.000 lei 

             5. se suplimenteaza la cap.61.02.20 (bunuri si servicii),suma de 10.000 lei             

II. Sectiunea dezvoltare 
               1.din contul 39.02.01 (venituri din valorificarea unor bunuri) :   46.255 lei se 

repartizeaza pe capitolul 84.02.71 (lucrari de reabilitare strazi comuna Peciu Nou) 

              2. se suplimenteaza la cap.84.02.71 (modernizare strazi) suma de 100.000 

lei 

              3. se suplimenteaza la cap.67.02.71 (constructii) suma de 80.000 lei 

              4. se transfera sumele aferente trim III si IV/2012 ale cap.67.02.71 

(constructie complex cultural  si dotari) , 60.000 lei, in trim II 2012. 

  



În urma discuţiilor, s-a adoptat hotărârea cu 90 din 24.04.2012 , cu 7 voturi 
„pentru”.  

 
În contimuare domnul Szasz Toma Robert prezinta motivul pentru care se afla 

prezent  impreuna cu ceilati cetateni la aceasta sedinta , si anume faptul ca, garadinile 
acestora se afla extinse pana pe terenul neproductiv care urmeaza sa se vanda la 
licitatie publica cu strigare impreuna cu balta de la intrare in localitatea Peciu Nou 
dinspre Timisoara . 

Doamna Christian Eufrusina face cunoscut faptul ca aceste gradini sunt in 
aceasta forma de aproximativ 40 de ani . 

Domnul Szasz Toma Robert  intreaba daca nu se poate dezmembra  din 
terenul neproductiv , suprafata de teren care este ocupata de catre dansi  , dupa care 
aceasta suprafata de teren sa  le fie   atribuita in conformitate cu prevederile legale in 
vigoare . 

Doamna consilier juridic intervine pentru a le face cunoscut faptul ca este 
anuntata  organizarea  licitatiei  publice  cu strigare pentru vanzarea terenului 
neproductiv si balta in data de 03.05.2012 , la care s-a inascis un ofertant .  
Dat fiind acest fapt , dupa parerea dansei este necesar  a se stabili  modul de 
solutionare a acestei probleme  inainte de data la care va avea loc licitatia . 

Domnii consilieri stabilesc  joi ora 14.00 sa se intalneasca la sediul Primariei 
comunei Peciu Nou pentru a dezbate aceasta problema . 

 
Nemaifiind alte probleme înscrise la ordinea de zi, şedinţa se declară încheiată. 
 
 
 
Preşedinte de şedinţă      Secretar 

        Orosz Viorel                  Viorica-Lidia Miatov 
 
 
 
 
Intocmit consilier juridic  
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