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PROCES-VERBAL
Redactat cu ocazia şedintei ordinare a consiliului local
din data de 30 august 2013
Sedinta ordinară a consiliului local a fost organizată în baza dispoziţiei emisă de
primarul comunei Peciu Nou, comunicată domnilor consilieri prin convocator, odată cu
proiectul ordinii de zi.
La sedinta sunt prezenti un nr. de 12 consilieri: Bica Dorin, Dorobanţu Ştefan,
Drăgan Cosmin-Dan, Horga Trăian, Mirianici Predrag, Orosz Viorel, Stanoev Borivoi-Goran,
Paul Petru, Tarţa Grigori , Titerlea Eugen,Urda Ioan şi Vîşcu Florin, fiind absenti domnii:
Mărgărit Ionel, , Negru Grigor şi Ţigan Vasile.
La lucrările şedinţei, este prezent viceprimarul şi secretara comunei, primarul fiind în
concediu de odihnă .
Constatându-se că este întrunit cvorumul necesar pentru desfăşurarea şedinţei, se trece
la dezbaterea materialelor înscrise pe ordinea de zi.
Domnul Tarţa Grigori, preşedintele şedinţei propune să se aprobe completarea ordinii
de zi cu proiectele de hotărâre nr.113 şi 114. Propunerea este aprobată în unanimitate.
Întrucât la şedinţă este prezentă d-na Răducanu Silvia-Cristina şi soţul său, se dă
cuvântul acestora.
Soţii Răducanu solicită domnilor consilieri să le repartizeze o locuinţă,arătând că pentru
apartamentul din Sînmartinu Sîrbesc nu li s-a încheiat contract d eînchiriere, deşi locuiesc
acolo d emai bine de doi ani.
În urma discuţiilor legate de cererea susnumiţilor, s-a stabilit ca apartamentul din
Sînmartinu Sîrbesc să se atribuie d-nei Rapciuc Mariana urmând să se întocmească proiectul de
hotărâre în acest sens, proiect ce va fi supus aprobării în următoarea şedinţă ordinară a
consiliului local, iar familiei Răducanu, să i se repartizeze o locuinţă în Peciu Nou, în
momentul în care va fi eliberat un spaţiu locativ proprietatea comunei; d-nul viceprimar
precizează că de comun acord cu soţii Răducanu, au stabilit să li se repartizeze o cameră din
clădirea cu nr. 62-63, utilizată de Liceul Teoretic Peciu Nou -, după finalizarea construcţiilor la
Liceu şi mutarea claselor de curs .
În continuare, se supun la vot procesele verbale ale şedinţelor ordinare şi de îndată din
luna iulie şi august . Cu unanimitate de voturi se aprobă aceste documente.

Se continuă lucrările şedinţei şi se supun la vot proiectele de hotărâre înscrise în
proiectul Ordinii de zi, după cum urmează:
- proiect de hotărâre nr. 103 din 20 august 2013, privind aprobarea vânzării directe a
terenului aferent casei de locuit cu nr. 303 din Sînmartinu Sîrbesc, proprietatea soţilor
Dragacichi Dragutin şi Dragacichi Iuliana; Cu unanimitate de voturi s-a adoptat hotărârea
nr.128;
- proiect de hotărâre nr.104 din 20 august 2013, privind aprobarea vânzării directe a
terenului aferent casei de locuit cu nr. 205 din Sînmartinu Sîrbesc, proprietatea soţilor Sima
Dumitru Narciz şi Sima Maria; Cu unanimitate de voturi s-a adoptat hotărârea nr. 129;
- proiect de hotărâre nr. 105 din 20 august 2013, privind aprobarea vânzării directe a
terenului aferent casei de locuit cu nr. 90 din Sînmartinu Sîrbesc, proprietatea soţilor Roman
Ioana şi Roman Aurel. Cu unanimitate de voturi s-a adoptat hotărârea nr. 130.
- proiect de hotărâre nr.106 din 21 august 2013, privind aprobarea vânzării directe a
terenului aferent casei de locuit cu nr. 305 din Sînmartinu Sîrbesc, proprietatea soţilor
Someşan Viorel şi Someşan Ana; Cu unanimitate de voturi s-a adoptat hotărârea nr. 131.
- proiect de hotărâre nr.107 din 22 august 2013 , privind repartizarea unei locuinţe
sociale, doamnei Rus Mariana; Cu unanimitate de voturi s-a adoptat hotărârea nr. 132.
- proiect de hotărâre nr.108 din 22 august 2013, privind constatarea încetării dreptului
de folosinţă asupra 125 mp. teren aferent casei de locuit cu nr. 605, instituit în beneficiul
d-nei Merstorf Letiţia; Cu 11 voturi”pentru” şi o abţinere(domnul Titerlea Eugen) s-a adoptat
hotărârea nr. 133.
- proiect de hotărâre nr. 109 din 22 augus 2013, privind constatarea transmiterii
dreptului de concesiune asupra terenului aferent casei de locuit cu nr. 527 din Peciu Nou, de
la domnul Rotaru Valentin la noua proprietară, doamna Muntenaşu Jana; Cu unanimitate de
voturi s-a adoptat hotărârea nr. 134.
- proiect de hotărâre nr.110 din 22 august 2013, privind întocmirea raportului de
evealuare al terenului înscris în CF 3573 Peciu Nou, în vederea vânzării la licitaţie publica;
Cu unanimitate de voturi s-a adoptat hotărârea nr.135.
-proiect de hotărâre nr.111 din 27 august 2013 privind vânzarea directă a imobiluluiteren arabil, proprietate privată a comunei Peciu Nou,cu suprafaţa de 17.422 mp., aferent
construcţiilor proprietatea S.C.Solpllant Jivanov SRL din localitatea Diniaş, evidenţiat în Cf
403912 Peciu Nou. Cu unanimitate de voturi s-a adoptat hotărârea nr.136.
- proiect de hotărâre nr. 112 din 27 august 2013, privind desemnare reprezentanţilor
consiliului local în Consiliul de administratie şi în Comisia de evaluare a calităţii în unităţile
de învăţământ preuniversitar de stat de pe raza comunei Peciu Nou. Cu unanimitate de voturi
s-a adoptat hotărârea nr.137.
- proiect de hotărâre nr.113 din 28 august 2013 privind suplimentarea numărului de
posturi în Aparatul de specialitate al Primarului comunei Peciu Nou, urmare a implementării
de proiecte finanţate din fonduri externe nerambursabile. Cu unanimitate de voturi s-a adoptat
hotărârea nr. 138.

-proiect de hotărâre nr.114 din 28 august 2013 privind rezilierea contractului de
concsionare nr. 4611/01.06.2011 . Cu unanimitate de voturi s-a adoptat hotărârea nr. 139.
Lucrările şedinţei continuă cu prezentarea cererilor şi a referatelor supuse dezbaterii
consiliului local:
Se prezintă domnilor consilieri spre luare la cunoştinţă şi însuşire, Răspunsul
Instituţiei Prefectului judeţul Timiş cu nr. 8050/S3 din 01.08.2013 înregistrat la instituţia
noastră cu nr. 7375/06.08.2013, referitor la avizul de legalitate a Hotărârii consiliului local
nr.73/24.04.2013 prin care s-a aprobat dezmembrarea din păşunea comunală a unei suprafeţe
necesare pentru asigurarea căii de acces la balta din localitatea Diniaş , cu nr. Cadastral Hb
138. În urma prezentării materialului de mai sus, s-a reţinut că pentru realizarea lucrării de
dezmembrare, este necesar conform dispoziţiilor OUG 34/2013, ca Primăria comunei Peciu
Nou în calitate de beneficiar al scoaterii definitive din circuitul agricol a suprafeţei de păşune,
să recupereze din terenurile neproductive sau neagricole, o suprafaţă de teren egală, astfel
încât să nu scadă suprafaţa de pajişti la nivelul comunei.
În continuare, domnul preşedinte prezintă o petiţie adresată Primăriei şi prezentată
Consiliului local spre luare la cunoştinţă, petiţie semnată de un număr de 123 de cetăţeni din
localitatea Diniaş, care solicit să se ia măsuri de recuperare a câinilor vagabonzi care au
împânzit localitatea şi au devenit un real pericol, în special pentru copii şi bătrâni.
Domnul Horga Trăian precizează că această situaţie este identică şi în localitatea Peciu
Nou şi că trebuie ca împreună cu cei de la Dispensarul sanitar veterinar şi cu cetăţeni
voluntari din comună, să se treacă la prinderea acestor câini vagabonzi şi cazarea lor într-o
unitate specializată.
Doamna Biro Margareta Clara , cu cererea nr. 6763 din 11 iulie, solicită cumpărarea
terenului aferent farmaciei. Întrucât în cartea funciară a terenului nu s-a operat dreptul de
proprietate privată al comunei Peciu Nou conform unei hotărâri anterioare, se va proceda la
actualizarea cărţii funciare, după care se va întocmi proiectul de hotărâre referitor la
modalitatea de administrare a terenului.
Se dă cuvântul apoi domnilor consilieri locali, care ridică o serie de probleme
legate de gospodărirea comunei:
Domnul Vîşcu Florin, propune să se achiziţioneze un utilaj pentru a fi folosit la
întreţinerea drumurilor comunale şi a celor de exploatare din extravilanul comunei.
Referitor la această propunere, domnul Stanoev Borivoi Goran, arată că există
posibilitatea depunerii de cereri de finanţare nerambursabilă, pentru înfiinţarea şi întreţinerea
drumurilor comunale.
Domnul Dorobanţu Ştefan, sesizează că este necesar să se înlocuiască becurile arse din
reţeaua de iluminat stradal, pentru că pe multe străzi, în special pe cele laterale, nu mai
funcţionează nici un bec. Totodată solicită precizări referitoare la lucrările de la Staţia de
epurare. Domnul viceprimar aduce la cunoştinţa celor prezenti, faptul că s-a plătit la IRET
Timişoara avansul, conform proiectului şi urmează să se înceapă lucrările de instalare a
stâlpilor pentru liniile electrice.

Domnul Orosz Viorel, propune să se instaleze în comună containere pentru colectarea
deşeurilor, întrucât acestea se regăsesc pe toate străzile din localitate, iar cetătenii motivează
că nu au unde să depoziteze aceste materiale.(PET-uri, cartoane, sticle). Domnul viceprimar,
arată că s-a făcut comandă pentru containere, prevăzute cu capace, şi astfel se va putea colecta
selectiv gunoiul . În localitatea Peciu Nou se vor amplasa 9 astfel de containere iar în satele
componente Diniaş şi Sînmartinu Sîrbesc, câte 3 containere.
Nemaifiind alte probleme , şedinţa se declară încheiată.
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