ROMANIA
JUDETUL TIMIS
COMUNA PECIU-NOU
CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBAL
REDACTAT CU OCAZIA SEDINTEI EXTARAORDINARE A
CONSILIULUI LOCAL
Sedinta extraordinara a consiliului local a fost organizata în baza
dispoziţiei primarului nr. 1 din 11.01.2010 prin care se convoacă consilierii în şedinţa
extraordinară în data de 14.01.2010 ,ora 15.30 la sediul Primăriei Peciu Nou,
comunicată domniilor consilieri impreuna cu ordinea de zi consemnată în
convocator care a fost semnat de către domnii consilieri, la începutul şedinţei.
La sedinta sunt prezenti un nr. de 11 consilierii, fiind absenţi d-na PleşuVancu
Mihaela
şi
d-nul
Cărbunar
Florin.Sunt
prezenţi
deasemenea
primarul,secretarul şi consilierul juridic al Consiliului Local.
Constatându-se prezenta tuturor consilierilor, şedinţa se declară deschisă.
Secretara comunei supune aprobării domnilor consilieri procesul-verbal al
şedinţei ordinare din luna decembrie 2009 precum şi ordinea de zi comunicată odată
cu convocatorul , întocmit pentru şedinţa ordinară curentă. Procesul-verbal a fost
aprobat în forma redactată, de asemenea şi ordinea de zi . La ordinea de zi se
propune să se înscrie şi următoarele puncte :
-modificarea şi completarea listelor cu inventarul bunurilor care aparţin
domeniului public al comunei Peciu-Nou pe anul 2010.
-acordul Consiliul Local al Comunei Peciu Nou pentru instrumentarea
proiectului integrat.
Propunerea se aprobă.
Se trece la dezbaterea şi votarea punctelor înscrise pe ordinea de zi:
1.Privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV al anului 2009 prin care
se retrage suma de 84 mii lei din cap. 11.02.02 –sume defalcate din TVA pentru
finanţarea cheltuielilor de personal aferente învăţământului preuniversitar de stat.
În urma discuţiilor s-a adoptat hotărârea cu nr 1 privind rectificarea bugetului
local pe trimestrul IV anul 2009.
2. Completarea HCL nr.256/17.12.2009 privind concesionarea directă a
terenului în suprafaţa de 800 mp ,identificat în CF. 401158 Peciu Nou,nr.cadastral
401158,pentru edificarea unei bisericii Parohiei Ortodoxe Sârbe;
În urma dezbaterilor pe marginea proiectului , s-a supus la vot şi s-a adoptat
hotărârea nr.2 cu 10 voturi “pentru şi unul “împotrivă”( d-nul consilier Stanoev
Borivoi –Goran).
3. Aprobarea înscrierii în Planul Anual de Achiziţii a unor obiective.
În urma dezbaterilor pe marginea proiectului , s-a supus la vot şi s-a adoptat
hotărârea nr.3 cu 11 voturi “pentru.

4. Modificarea şi completarea listelor cu inventarul bunurilor care aparţin domeniului
public al comunei Peciu-Nou pe anul 2010
În urma dezbaterilor pe marginea proiectului , s-a supus la vot şi s-a adoptat
hotărârea nr.4 cu 11 voturi “pentru.
5. Acordul Consiliul Local al Comunei Peciu Nou pentru instrumentarea proiectului
integrat.
În urma dezbaterilor pe marginea proiectului , s-a supus la vot şi s-a adoptat
hotărârea nr.5 cu 11 voturi “pentru.
Se trece în continuare la punctul II al ordinii de zi, Cereri, adrese, interpelări,
diverse
-Domnul primar propune consiliului local să nu se mai vândă cabinetele
medicale din localitatea Peciu Nou ,deoarece consideră că este mai important
pentru comunitate păstarea acestora în administrarea Consiliului Local ,având în
vedere vârsta înaintată a unora dintre medicii care desfăşoară activitatea în
aceste cabinete medicale şi de faptul că odată cu înstrăinarea acestora intervine
dreptul la proprietate şi Consiliul Local pirde orice drept asupra acestor imobile.
Domnii consilierii sunt în principiu de acord cu această propunere ,urmând ca
d-na consilier juridic să întocmească un proiect de hotărâre cu privire la
acesta,care să fie discutat în şedinţa de consiliu din luna februarie .
Pe lângă această propunere ,domnul primar le face cunoscut faptul că în data
de 26.01.2010 vor veni reprezentanţi ai Băncii Naţionale pentru verificările în ceea
ce priveşte proiectul de nutrienţi din localitatea Peciu Nou şi este neceara numirea
a trei reprezentanţi din cadrul Consiliului Local care alături de conducerea primăriei
să însoţească pe acestia.
Domnii consilieri stabilesc ca d-nul Todorov Vlastemir ,d-nul Mărgărit Ionel şi
d.nul Tarţa Grigori să fie cei trei reprezenţanţi din partea Consiliului Local.
În continuare d-nul primar prezintă obiectivele propuse şi realizate în anul
2009 şi încasarea taxelor şi impozitelor pe anul 2009 ( deficit de cont curent aprox.
87 %).
În încheierea şedinţei d-nul primar le face cunoscut faptul că a fost înştiinţat
printr-o adresă că în urma verificărilor realizate de către Curtea de Conturi a fost
sesizat Parchetul de pe lângă judecătoria Timişoara pentru faptele cuprinse în
Raportul acestora .
Donmnii consilieri solicită ca o copie a acestui Raport d-nului primar să le fie
înmânat şi dânşilor cât de curând posibil.
Nemaifiind alte probleme la ordinea de zi, sedinţa se declară încheiată.
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