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 Sedinţa ordinară a Consiliului Local a fost organizată în baza dispoziţiei 
primarului nr.90 din 23.03.2009 , comunicată domnilor consilieri împreună cu ordinea 
de zi şi convocatorul pe care acestia  l-au semnat. 
 La şedinţă sunt prezenţi un nr. de 12 consilieri,  fiind absent  domnul Jurcă  
Ioan . 
  Sunt prezenţi de asemenea ,doamna viceprimar, doamna secretar şi 
consilierul juridic al Consiliului Local. 
 Constatându-se prezenţa majorităţii  consilierilor,şedinţa se declară începută. 

Secretara comunei supune aprobării domnilor consilieri procesul verbal al 
şedinţei extraordinare din 17.03.2009 precum şi ordinea de zi comunicată odată cu 
convocatorul , întocmit pentru şedinţa ordinară curentă.Procesul –verbal a fost 
aprobat în forma redactată urmând a fi semnat de preşedintele de şedinţă şi 
secretara comunei iar ordinea de zi s-a aprobată . 

Se trece în continuare la dezbaterea şi votarea proiectelor înscrise pe ordinea 
de zi. În urma analizei pe marginea materialelor pregătite, a fost adoptată Hotărârea 
cu nr.75 privind Aprobarea bugetului pe anul 2009, cu 10 voturi “pentru”şi o 
abţinere. 
 

Numaifiind alte proiecte de hotărâre înscrise pe ordinea de zi, şedinţa ordinară 
continuă cu analiza cererilor , adreselor şi referatelor , după cum urmează: 
             -doamna viceprimar  prezintă adresa cu nr. 3362 din 20.03.2009 eliberată de 
Contenciosul Administrativ din cadrul Prefecturii Timiş , prin care se solicită 
Consiliului Local să recoce HCL nr.60 din 27.02.2009 cu privire la  vânzarea terenului   
evidenţiat în CF 3312 PECIU NOU,cu număr cadastral al parcelei 27-28/a-b/5 
domnului Sipos Florin,şi HCJ cu privire la  depozitarea deşeurilor. 

Domnii consilierii au hotărât ca această adresă împreună cu HCL să fie 
discutată în şedinţa pe comisii care va avea loc în luna aprilie. 

-domnul Luchin Ignea  aduce la cunoştriinţa celor prezenţi de faptul că  ,fiind 
unul dintre titularii ,alături de doamna Rotaru Elena a contului unde se află depozitaţi 
bani încasaţi pentru introducerea gazului , periodic solicită extrase de cont cu privire 
la aceste sume de bani  ,iar la ultima solicitare din 17.03.2009 a fost îştiinţat că banii 
existenţi în cont au fost ridicaţi la data de 27.01.2009 de către domana Rotaru 
Elena,şi întrebă pe domnii consilieri dacă cunosc acest lucru şi ce sa întâmplat cu 
acesti bani.Totodată aminteşte domnilor consilieri că  aceste sume de bani au 
constituit obiectul a 3 cercetări penale în urma cărora s-a decis neînceperea urmăririi 
penale pentru titularii contului ,constatând că încasarea acestor sume a fost legală. 

Domnii consilieri îi aduc la cunoştiinţă de faptul că aceşti bani nu sunt 
administraţi de către Consilul Local ci de către Asociaţia Consumatorilor de Gaz şi 
propune să se întrunească comitetul în şedinţa următoare pentru a rezolva acestă 
problemă. 



Domnul Vlastemir Todorov întrebă dacă dintre acei bani fac parte şi cele 
18.000 ron strânşi de la cetăţenii din localitatea Diniaş. 

Domnul Luchin Ighnea îi face cunoscut faptul că nu are de unde să ştie dacă 
printre aceşti bani se regăsesc aceste sume deoarece în documente figurează unele 
lucrări executate în cele două sate aparţinătoare comunei . 

Domnul Negru Gligor le aminteşte domnilor consilieri că în localitatea Diniaş  
aproape ½ dintre cetăţeni au plătit sumele de bani solicitate la acel moment şi solicită 
înapoierea acestora deoarece în acestă localitate nu există gaz ci doar o ţeavă de 
200 m la intarea în localitate. 

Domnul Mateş Nicolae solicită să se consemneze în procesul verbal despre 
fatul că în momentul de faţă ar fi trebuit să existe în cont suma de 200.000ron 
,reprezentând încasările de la 320 case,încasări care la un moment au fost stopate 
deoarece cei care efectuau branşările au constatat că o parte din aceştia   nu se 
regăsesc. 

Doamna secretar  aminteşte de faptul că investiţia s-a plătit din acesi bani 
,drept urmare nu are cum să se regăsescă această sumă în acel cont. 

Domnul Tarţa Gligori afirmă că lucrările trebuiau preluate de către Primăria 
Peciu Nou şi continuate ,propunând  să se  evalueze lucrarea şi să se finalizeze 
conform proiectului existent. 

 -domnul Todorov Vlastemir anunţă că echipa de handbal feminin “Diniaşanca” 
a câştigat locul I la faza Judeţeană de handbal feminin,calificându-se la faza pe ţară 
,unde va reprezenta judeţul Timiş,iar echipa de fotbal băieţi au realizat aceeaşi 
performanţă câştigând locul I la faza pe judeţ şi vor reprezenta judeţul Timiş în faza 
superioară. 

Deasemanea  propune ca numele poetului Stoica Petre ,născut în localitatea 
Peciu Nou ,decedat ,să fie onorat prin atribuirea acestui nume unei clădiri importante 
din comună,cum ar fii Căminul Cultural s-au şcoala. 
- doamna secretar Miatov Lidia –Viorica adresează întrebarea cu privire la publicarea 
“Monografiei localităţii”,. 
            Doamna Viceprimar o înştiinţează că au avut loc discuţii cu domnii consilieri 
pe această temă ,aceştia fiind în principiu deacord  ,urmând a se  stabili  costurile 
necesare ducerii la îndeplinire a acestui proiect. 
 -domnul Todorov Vlastemir şi-a exprimat nemulţumirea cu privire la faptul că 
în ziarul local nu a fost publicat nici un articol despre Scoala din localitatea Diniaş 
,deşi acesta are o serie de activităţi cultural-sportive  ,şi a solicitat ca să se ţină cont 
şi de aceste lucruri. 
-doamna viceprimar Vancu Mihaela a solicitat sprijin din partea Consilului Local 
Peciu Nou şi a primăriei pentru acordarea unei sume de bani necesari deplasării a 
patru elevi   care s-au calificat la faza naţională a consursului  de cultură generală 
“Cangurul”,care va avea loc la Bucureşti,deoarece şcoala nu  suporta aceste 
cheltuieli.   Domnii consilieri au fost deacord cu acordarea unei sume de 1000 ron 
pentru cei patru elevi şi reprezentantul şcolii care îi va însoţii. 
 

 
                                                                                                                                        

Nemaifiind alte probleme la ordinea de zi, şedinţa se declară încheiată 
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