ROMANIA
JUDETUL TIMIS
COMUNA PECIU-NOU
CONSILIUL LOCAL
Redactat cu ocazia şedintei extraordinare a consiliului local
din data de 03 aprilie 2013
Sedinta extraordinara a consiliului local a fost organizată în baza dispoziţiei nr. 71
din 28 martie 2013, emisă de dommnul Ioan Fărcălău, primarul comunei Peciu Nou,
comunicată domnilor consilieri, prin convocator cu proiectul ordinii de zi.
La sedinta sunt prezenti toti domnii consilieri .
Sunt prezenţi de asemenea , primarul comunei secretara comunei şi consilierul juridic al
Consiliului Local.
Constatându-se prezenta tuturor consilierilor, şedinţa se declară deschisă.
Doamna secretar supune aprobării domnilor consilieri procesul-verbal al şedinţei
ordinare din luna martie 2013 si ordinea de zi întocmită pentru şedinţa curentă. Procesulverbal a fost aprobat în forma redactată deasemnea şi ordinea de zi.
Intrucât a expirat perioada pentru care domnul Titerlea Eugen a fost desemnat preşedinte de
şedinţă se impune alegerea unui nou presedinte .
În urma propunerilor făcute, cu 14 voturi “pentru” ,domnul Margarit Ionel a fost ales
preşedinte de şedinţă pe trei luni.
Se trece la dezbaterea şi votarea punctelor înscrise pe ordinea de zi:
Aprobarea bugetului local al comunei Peciu Nou.
În urma discuţiilor, s-a adoptat hotărârea cu nr 55 din 03 aprilie 2013 privind
aprobarea bugetului local al comunei Peciu Nou, pe anul 2013.
Domnul presedinte supune spre aprobarea acordarea unui aviz de principiu pentru
“extindere zona rezidentila Cf 400875 Peciu Nou “ la solicitarea domnului Boghian Valeriu ,
sub rezerva de a se complete pana la transmiterea hotararilor catre Institutia Prefectului
Judetului Timis , cu avizul Consiliului Judetean.
Domnii consilieri sunt in principiu de acord cu emiterea acestui aviz, urmand ca dupa
transmiterea avizului de la Consiliul Judetean, sa se redacteze hotararea.
In continuare se da cuvantul fiecarui consilier in parte dupa cum urmeaza:
-domnul Tigan Vasile, solicita o lista cu drumurile care in cursul anului 2013 se vor
pietrui , asfalta si repara.
-domnul Drobantu afirma ca este necesar a se rezolva problema terenurilor atribuite in
baza Legii 15/2003 tinerilor , in sensul de a se propune retragerea terenurilor celor care nu
s-su incadrat in termenul prevazut de lege si atribuirea urmatorilor aprobati si ca este necesar
somarea proprietarilor , chiriasilor si concesionarilor terenurilor din comuna Peciu Nou in
vederea intretinerii acestor terenuri, prin curatirea, respectiv defrisarea acestora.
-domnul primar prezinta devizul oferta pentru realizarea lucrarilor de mutare a
stalpilor de curent electric in cele doua Puz-uri aprobate , resepectiv 28.000 euro necesar
pentru Puz-ul din zona Cicago si 14.000 euro pentru Puz-ul din zona SMA.
Nemaifiind alte probleme la ordinea de zi, sedinţa se declară încheiată.
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