ROMANIA
JUDETUL TIMIS
COMUNA PECIU-NOU
CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBAL
REDACTAT AZI 04.09. 2009 CU OCAZIA SEDINTEI
EXTARAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL
Sedinta extraordinara a consiliului local a fost organizata în baza
dispoziţiei primarului nr. 354 din 31.08.2009 prin care se convoacă consilierii în
şedinţa extraordinară în data de 03.08.2009 ,ora 13 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 12 consilierii, fiind absent d-nul Mateş
Gheorghe.Sunt prezenţi deasemenea viceprimarul şi consilierul juridic al Consiliului
Local.
Constatându-se prezenta tuturor consilierilor, şedinţa se declară deschisă.
Doamna viceprimar prezintă scopul extraordinar al şedinţei :
Având în vedere faptul că pentru a se asigura restectarea termenilor stabiliţi în
Tratatul de aderare la Uniunea Europeană şi pentru dezvoltarea capacităţii de absorbţie a
fondurilor de implementare a viitoarelor proiecte a fost înfiinţată Asociaţia de Dezvoltare
Intercomunitară Timiş ,.
În iulie 2007 s-a infinţat operatorul regional SC AQUATIM SA prin reorganizarea
regiei autonome în societate comercială, având ca acţionari Timişoara, jud Timiş, Jimbolia
şi Deta. Pentru accesarea fondurilor de coeziune Ministerul Mediului a impus folosirea unui
Act constitutiv cadru pentru operatorul regional, motiv pentru care a fost nevoie de act
adiţional la Actul Constitutiv al SC AQUATIM SA. De asemenea actul aditional aduce
modificari la actionaratul SC AQUATIM SA, in sensul că următoarele localităţi: Sânnicolau
Mare, Ciacova, Gătaia, Buziaş, Rtecaş, Făget, Ghiroda şi Săcălaz vor participa la capitalul
social al societăţii comerciale.
În martie 2008 s-a înfiinţat Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Timis având ca
asociaţi 42 de localităţi şi jud. Timiş. Prin HG855/2008 s-a impus un Act Constitutiv cadru şi
un Statut cadru pentru Asociaţiile de Dezvoltare Intercomunitară şi personalizarea
denumirii pe utilităţi. Asfel noua denumire este Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară
Apă-Canal Timiş. De asemenea încă 16 localităţi şi-au manifestat dorinţa de a deveni
asociaţi. Toate acestea au determinat modificarea Actului Constitutiv şi a Statutului
Asociaţiei prin Acte Adiţionale.
Cea de-a treia condiţie obligatorie pentru accesarea Fondurilor de Coeziune este
existenţa Contractului de Delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de
canalizare semnat de către SC AQUATIM SA şi Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară
Apă-Canal Timiş în numele şi pe seama membrilor Asociaţiei. Pentru aceasta este nevoie
de aprobarea lui împreună cu Anexele (Caietul de sarcini Regulamentul de organizare şi
funcţionare al serviciului, etc.) care fac parte din integrantă din Contractul de Delegare în
toate Consiliile Locale membre ale Asociaţiei.
În vederea delegării directe a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de
canalizare către SC AQUATIM SA s-a întocmit un Studiu de oportunitate ,care prezintă
avantajele acestei delegării,şi un studiu de specialitate care stabileşte indicatorii de
performanţă minimalicare vor fi monitorizaţi de către Asociaţie.
Având în vedere cele menţionate mai sus este necesar a se adopta de către
Consiliul Local următoarele hotărâri :

-asocierea comunei Peciu Nou ,în Asociaţia de dezvoltare Intercomunitară ApăCanal Timiş şi aprobarea Actului Adiţional la Actul Constitutiv şi a Actului Adiţional la
Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş;
-aprobarea Studiului de Oportunitate privind delegarea gestiunii serviciilor publice de
apă şi canalizare către operatorul regional SC AQUATIM SA şi a indicatorilor de
performanţă ai serviciilor furnizate;
- mandatarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş să exercite
în numele şi pe seama comunei Peciu Nou anumite atribuţii, drepturi şi obligaţii prevăzute
în Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice;
- aprobarea delegării gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de
canalizare în comuna Peciu Nou , prin atribuire directă operatorului regional S.C.
AQUATIM S.A. Timişoara.
.
În continuare se trece la dezbaterea şi votarea punctelor înscrise pe ordinea de zi:
1.Asocierea comunei Peciu Nou ,prin Consilul Local Peciu Nou ,în Asociaţia de
dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş şi aprobarea Actului Adiţional la Actul
Constitutiv şi a Actului Adiţional la Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
Apă-Canal Timiş;
În urma dezbaterilor pe marginea proiectului s-a supus la vot şi s-a adoptat
hotărârea cu nr. 197 cu 12 voturi “pentru “
2.Aprobarea Studiului de Oportunitate privind delegarea gestiunii serviciilor
publice de apă şi canalizare către operatorul regional SC AQUATIM SA şi a
indicatorilor de performanţă ai serviciilor furnizate;
În urma dezbaterilor pe marginea proiectului s-a supus la vot şi s-a
adoptat hotărârea cu nr. 198 cu 12 voturi “pentru “
3.Mandatarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş să
exercite în numele şi pe seama comunei Peciu Nou anumite atribuţii, drepturi şi
obligaţii prevăzute în Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi
publice;
În urma dezbaterilor pe marginea proiectului s-a supus la vot şi s-a
adoptat hotărârea cu nr. 199 cu 12 voturi “pentru “
4. Aprobarea delegării gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de
canalizare în comuna Peciu Nou , prin atribuire directă operatorului regional S.C.
AQUATIM
S.A.
Timişoara.
În urma dezbaterilor pe marginea proiectului s-a supus la vot şi s-a
adoptat hotărârea cu nr. 200 cu 12 voturi “pentru “
5.Aprobarea măsurilor necesare implementării proiectului „Amenajare
peisageră parc central”în localitatea Peciu Nou ,comuna Peciu Nou ,judeţul Timiş.
În urma dezbaterilor pe marginea proiectului s-a supus la vot şi s-a adoptat
hotărârea cu nr. 201 cu 12 voturi “pentru “
La punctul II al ordinii de zi, Cereri, adrese, interpelări, diverse
D-nul Marin Lazăr afirma faptul că la şedinţele de consilul nu se dau relaţii cu
privire la angajaţii primăriei şi că o parte dintre aceştia joacă cărţi în curtea primăriei

în loc să-si facă treaba . În plus le aduce la cunoţiinţa celor prezenţi că în urma cu
câteva zile sala de sport din localitatea Peciu Nou a fost plină de apă şi că angajaţii
primăriei care se ocupă de acestă sală nu au fost de găsit ,de curăţirea acesteia
ocupându-se d-nul Gheorghe Cârtog ,împreună cu copii pe care acesta îi pregăteşte
pentru participarea la competiţiile sportive,iar în momentul în carea acestia au dorit să
joace un fotbal în sala de sport ,deschizânduli-se uşa de către d-nul Gheorghe Cârtog
, cei doi angajaţi ai primăriei care se ocupă de sala de sport ( Tomescu Oniţa şi soţul
acesteia ) şi-au făcut apariţia la sală şi au solicitat copiilor să plătească suma de 60 lei
la caseria Primăriei,cerând explicaţii d-nului Gheorghe Cârtog de ce a deschis sala de
sport.
D-na viceprimar Vancu Mihaela afirmă că d-nul Gheorghe Cârtog nu trebuia să
deschidă sala de sport ,iar copii trebuiau să anunţe că doresc să joace fotbal
Domnul Dorobanţu Stefan este de părere că trebuie făcut un program la
această sală şi cu banii încasaţi din închirierea acesteia să se cumpere materialel
necesare întreţinerii curăţeniei în sala de sport ,deoarece conform spuselor d-nului
Lazăr Marin , d-na Tomesc Oniţa a afirmat că nu are mop pentru curăţenie.
Domnul Todorov Vlastemir preia cuvântul pentru a aduce la cunoştiinţa celor
prezenţi că situaţia privind angajaţii auxiliari ai şcolilor nu s-a rezolvat ,angajaţii
mergând în continuare la lucru ,deşi nu sunt remuneraţi,menţionând că aceşti
angajaţi participă în fiecare vară la repararea şcolilor care ar costa primăria o sumă
destul de mare de bani.
Domnul Tarţa Grigori afirmă că odată cu apariţia descentralizării se va soluţiona
şi acesată problemă.
Nemaifiind alte probleme la ordinea de zi, sedinţa se declară încheiată.
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