ROMANIA
JUDETUL TIMIS
COMUNA PECIU-NOU
CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBAL
REDACTAT AZI 07.10. 2009 CU OCAZIA SEDINTEI
EXTARAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL
Sedinta extraordinara a consiliului local a fost organizata în baza
dispoziţiei primarului nr. 386 din 30.09.2009 prin care se convoacă consilierii în
şedinţa extraordinară în data de 06.10.2009 ,ora 14 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 Vancu
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.
Se trece la dezbaterea şi votarea punctelor înscrise pe ordinea de zi:
-rectificarea bugetului local pe trimestrul IV al anului 2009 cu repartizarea
sumei de 50.000 la cap 84.02.20 reparaţii drumuri, 55.000 la cap.68.02.10 .
salarii asistenţi personali,48.000 cap 84.02.20 reparaţii drumuri,50.000 cap.
74.02.20 groapa de gunoi şi alocarea sumei de 60.000 din capitolul
autofinanţare pentru amenajarea pieţei din localitatea Peciu Nou .
În urma discuţiilor s-a adoptat hotărârea cu nr _____
bugetului local pe trimestrul IV.

privind rectificarea

- diminuarea păşunii comunale cu suprafaţa de 36,55 ha
D-nul primar preia cuvântul pentru a aminti celor prezenţi că este necesară
punerea în posesie a numiţilor Todorov Jiva,Glisici Bosilca ,Todorov Draga,Marcov
Radivoi ,Mircov Neboisa,Bogdanov Branislava , Bundevin Iovanca şi Rain
Avacum,care deţin sentiinţe definitive şi irevocabile în acest sens, deoarece a i s-a
atras atenţia de către Prefectul Judeţului Timiş cu privire la punerea în posesie a
celor îndreptăţiţi .
Având în vedere faptul că în momentul de faţă nu este identificată rezervă de
teren arabil pentru punerea în posesie a celor îndreptăţiţi , d-nul primar propune să
se diminueze păşunea comunală cu suprafaţa necesară punerii în posesie a celor
menţionaţi mai sus.
D-nul Mateş Nicolae intervine şi aminteşte domniilor consilieri că mai sunt
persoane care trebuie puse în posesie ,pe lângă cele menţionate ,afirmând că nu
este deacord cu diminuarea păşunii comunale deoarece astfel creăm un precedent.
În urma discuţiilor s-a adoptat hotărârea cu nr __ privind diminuarea păşunii
comunale cu suprafaţa de 36,55 ha cu 9 voturi “pentru “ şi două abţineri (d-nul Mateş
Nicolae şi d-nul Negru Gligor )
3. Revocarea HCL nr.107/ 14.05.2009 şi a HCL nr. 210 / 18.09.2009.

În urma discuţiilor s-a adoptat hotărârea cu nr _____ privind diminuarea
păşunii comunale cu suprafaţa de 36,55 ha
4. Aprobarea achitării 40 metri steri masă lemnoasă .
În urma discuţiilor s-a adoptat hotărârea cu nr _____ privind diminuarea
păşunii comunale cu suprafaţa de 36,55 ha
Se trece în continuare la punctul II al ordinii de zi, Cereri, adrese, interpelări,
diverse
-

adresa cu nr. 729/02.10.2009 a Liceului teoretic „Dositei Obradovici” din
Timişoara prin care se solicită acordarea unui sprijin financiar pentru
transportul elevilor din comună care învaţă la acest liceu .
Domnul primar precizează că nu avem temei lgal pentru aceasta deoarece
acest centru bugetar al acestui liceu este la Timişoara ,nu la noi în comună.
Doamna secretar precizază că trebuie ţinut cont de faptul că noi asigurăm
transportul elevilor din Sînmartinul Sîrbesc şi Diniaş la şcoala din Peciu Nou ,cu
toate că în cele două localităţi există şcoli.
Nemaifiind alte probleme la ordinea de zi, sedinţa se declară încheiată.
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