ROMANIA
JUDETUL TIMIS
COMUNA PECIU-NOU
CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBAL
INCHEIAT AZI 11 decembrie 2006
CU OCAZIA SEDINTEI CONSILIULUI LOCAL
Sedinta consiliului local a fost organizata in baza dispozitiei
primarului nr. 527/05.12.2006 comunicata domnilor consilieri , impreuna cu
ordinea de zi si convocatorul pe care acestia l-au semnat .
La sedinta sunt prezenti toŃi consilierii, primarul comunei, viceprimarul
şi secretara din partea primăriei. Participă la şedinŃă din iniŃiativă proprie, numiŃii
: Dr. Graure Silviu-medic familie în localitatea Diniaş, d-nul Benescu Tiberiu-preot
la POR din peciu-Nou însoŃit de reprezentantul firmei SC COVA GHERA din
Timişoara şi domnul Gal Traian.
D-na secretar arată că este necesar sa se facă propuneri pentru alegerea
noului preşedinte de şedinŃă deoarece d-na Vancu Mihaela a prezidat ultimele
trei şedinŃe ale consiliului local, mandatul său fiind expirat.
În urma propunerilor făcute, cu 12 voturi „pentru” a fost ales preşedinte de
şedinŃă domnul Giurgiev Milan, adoptându-se hotărârea nr. 140.
Domnul Giurgiev Milan supune aprobării domnilor consilieri ordinea de zi
şi PV al sedinŃei ordinare din noiembrie 2006, apoi propune să se treacă în
revistă problemele cetăŃenilor prezenŃi la şedinŃă, după care să se dezbată
puncteleînscrise pe ordinea de zi.Cu unanimitatea voturilor celor prezenŃi s-a
aprobat ordinea de zi şi procesul verbal al sedintei ordinare din noiembrie 2006
apoi s-a dat cuvântul cetăŃenilor prezenti la sedinŃă.
1- Domnul Gal Traian solicită prelungirea contractului de închiriere şi de
atribuire gratuită a terenului în baza Legii 15/2001 , arătând că a
demarat lucrările de construire a locuinŃei însă din lipsa fondurilor nu
poate să le finalizeze. S-a propus ca în şedinŃa ordinară din ianuarie
2007 să se pregăteascpă proiectul de hotărâre referitor la cele
solicitate, urmând apoi să se adopte hotărârea cu privire la prelungirea
termenului de închiriere a terenului.
2- Domnul Graure Silviu-medic de familie în localitatea Diniaş, arată ca în
urma licitaŃiei de vânzare a spaŃiului unde şi-a desfăşurat activitatea
medicală, a rămas fără o locaŃie pentru cabinet. Solicită sprijinul
consiliului local pentru închirierea unui spaŃiu în Diniaş. Domnul primar

arată că va întocmi un proiect de hotărâre referitor la achiziŃionarea
unui imobil în localitatea Diniaş , căruia să i se stabilească destinaŃia
de cabinet medical.
3- Reprezentantul firmei SC COVA-GHERA din Timişoara
solicită
consiliului local sprijin referitor la achitarea facturilor reprezentând cv.
materialelor de construcŃie livrate BOR din Peciu-Nou; Domnul Primar
specifică faptul că materialele rămase neachitate nu au făcut obiectul
unei comenzi din partea Primăriei, prin urmare va proceda la rezilierea
contractului încheiat între Primăria Peciu-Nou şi Parohia Ortodoxă
Română prin d-nul preot Benescu Tiberiu, astfel încât să nu se mai
poată emite comenzi în numele primăriei, iar facturile rămase
neonorate nu vor fi plătite, din acest motiv.
D-na Vancu Mihaela propune ca toŃi domnii consilieri să participe la activitatea de
recepŃie a materialelor folosite la lucrările de construire a BOR, materiale ce fac
obiectul facturilor rămase neplătite, după care să semneze alături de domnul
primar pe aceste facturi, astfel încât să se poată efectua plata.
În continuarea desfăşurării şedinŃei, se prezinta proiectele de hotărâre
iniŃiate de domnul Luchin Ignia-primarul comunei, care apoi sunt supuse
aprobarii domniilor consilieri astfel:
Rectificarea unor capitole de cheltuieli în bugetul local, astfel:
- cheltuieli de personal pentru învăŃământul preuniversitar de stat
197090 lei
- sume defalcate din cota de 22% din impozitul pe venit pentru
echilibrarea bugetelor locale
44760 lei
din care :
- motorină pentru transport şcolar cont 84.02.20
10000 lei
- cheltuieli materiale pentru Liceul Peciu-Nou cont 65.02.20
34760 lei
-încălzire cu lemne foc
26000 lei
-încălzire cu gaze naturale
8460 lei
- sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru
finanŃarea Programul de dezvoltare a infrastructurii din spaŃiul ruralÎntocmirea proiectului privind "Construirea sistemului de canalizare a apelor
uzate menajere şi construirea staide epurare în localitatea Peciu-Nou,
judeŃul Timiş”;
240000 lei
1. Aprobarea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2007.În urma deybaterii
materialului prezentat şi a proiectului de hotărâre întocmit de domnul Pozsar
Tiberiu, cu 13 voturi “pentru” a fost adoptată hotărârea nr. 141.

2. Aprobarea preŃului de vânzare al apartamentului nr.2 din clădirea
situată în Peciu-Nou la nr. 267, la cererea familiei profesor Brânzei Simion.Cu
unanimitate de voturi, proiectul de hotărâre a fost aprobat şi s-a adoptat astfel
hotărârea nr. 142.
3. Aprobarea vânzării apartamentului 1 din clădirea situată în Peciu-Nou la
nr. 267, la cererea d-nei profesor Enghiş LucreŃia .Cu unanimitate de voturi a fost
adoptată hotărârea nr. 143 privind vânzarea apartamentului 1 şi întocmirea
raportului de evaluare.
4. Împuternicirea primarului comunei Peciu-Nou cu atribuirea directă a
contractului de lucrări „Reevaluare apartament situat în clădirea nr. 96 din
localitatea Peciu-Nou „ în vederea vânzii la cererea chiriaşei, doamna LĂCĂTUŞ
MARIA .Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 13 voturi “pentru” şi s-a adoptat
hotărârea nr. 144.
5. Stabilirea metodei de atribuire a contractului de achiziŃie publică
„ Inventarierea dosarelor create la primăria comunei Peciu-Nou” Cu 13 voturi
“pentru” s-a adoptat hotărârea nr. 145 de atribuire a contractului prin metoda
selecŃiei de ofertă. .
6. Stabilirea situaŃiei juridice a terenurilor preluate de la SC “SERITIM” S.A
Timişoara, cu procesul verbal nr. 4483/19.08.1999. Cu unanimitate de voturi,
proiectul a fost aprobat şi s-a adoptat hotărârea nr. 146 referitor la dreptul de
proprietate privată a comunei Peciu-Nou asupra terenului evidenŃiat cu nr. Top.
A.1203/1, A.1207, HCN 1204 , HCN 1206 şi DE 1208.
7. Rectificarea unor capitole de cheltuieli în bugetul local, astfel:
- cheltuieli de personal pentru învăŃământul preuniversitar de stat
197090 lei
- sume defalcate din cota de 22% din impozitul pe venit pentru
echilibrarea bugetelor locale
44760 lei
din care :
- motorină pentru transport şcolar cont 84.02.20
10000 lei
- cheltuieli materiale pentru Liceul Peciu-Nou cont 65.02.20
34760 lei
-încălzire cu lemne foc
26000 lei
-încălzire cu gaze naturale
8460 lei
- sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru
finanŃarea Programul de dezvoltare a infrastructurii din spaŃiul rural-

Întocmirea proiectului privind "Construirea sistemului de canalizare a
apelor
uzate menajere şi construirea staide epurare în localitatea Peciu-Nou,
judeŃul Timiş”;
240000 lei. Cu 13 voturi pentru propunerea a fost aprobată şi s-a adoptat
hotărârea nr. 147.
8. Aprobarea proiectului de hotărâre privind eficientizarea reŃelei şcolare
în comuna Peicu-Nou prion menŃinerea personalităŃii juridice a Şcolilor cu clasele
I-VIII din localităŃile Diniaş şi Sînmartinu-Sîrbesc şi susŃinerea financiară a lor. Cu
13 votuiri “pentru” proiectul a fost aprobat şi s-a adoptat hotărârea nr. 148.
9. Aprobarea „Planului de ocupare a funcŃiilor publice în anul 2007”. Cu
13 voturi “pentru” proiectul de hotărâre a fost aprobat şi s-a adoptat hotărârea nr.
149.

Nemaifiind alte probleme la ordinea zilei, şedinŃa se declară încheiată.
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