ROMANIA
JUDETUL TIMIS
COMUNA PECIU-NOU
CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBAL
REDACTAT AZI 21 septembrie 2009
CU OCAZIA SEDINTEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL
Sedinta ordinara a consiliului local a fost organizata in baza dispozitiei
primarului nr. 358 din 10 septembrie 2009 , comunicata domnilor consilieri impreuna
cu ordinea de zi si convocatorul pe care acestia l-au semnat .
La sedinta sunt prezenti un numar de 11 consilieri, fiind absenti domnul
Cărbunar Florin şi Stanoev Borivoi Goran Sunt prezenţi de asemenea, viceprimarul şi
consilierul juridic al Consilului Local .
Constatându-se prezenta majorităţii consilierilor, şedinţa se declară deschisă.
Consilierul juridic al consilului local supune aprobării domnilor consilieri procesulverbal al şedinţei extraordinare din luna septembrie 2009 precum şi ordinea de zi
comunicată odată cu convocatorul , întocmit pentru şedinţa ordinară curentă. Procesulverbal 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 contractului de asociere dintre Comuna Peciu-Nou şi Asociaţia
Cultural-sportivă „Diniaşanca,
- anularea art.3 din HCL cu nr. 107 din 14.05.2009 privind eliberarea
adeverinţelor de existenţă pentru intabularea construcţiilor executate fără autorizaţie de
construire şi pentru radierea construcţiilor demolate fără autorizaţie de demolare
- aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a cofinantarii in vederea promovarii
si implementarii investitiei “ Platforme de depozitare si gospodarire a gunoiului de grajd
si a deseurilor menajere” finantata in cadrul proiectului “Controlul Integrat al Poluarii cu
Nutrienti”
Propunerea se aprobă.
Se trece în continuare la dezbaterea şi votarea proiectelor înscrise pe ordinea de
zi. În urma analizei pe marginea materialelor pregătite, au fost adoptate următoarele
hotărâri:
1. Rectificarea bugetului local pe trimestrul III al anului 2009;
În urma dezbaterilor pe marginea proiectului , s-a supus la vot şi s-a adoptat
hotărârea nr. 202 cu 11 voturi “pentru.
2. Rezilierea contractului de închiriere nr. 6244 /25.02.2005 încheiat între
Primăria Peciu Nou şi d-na Goman Liliana ;
În urma dezbaterilor pe marginea proiectului , s-a supus la vot şi s-a adoptat
hotărârea nr. 203 cu 11 voturi “pentru.
3. Insuşirea proiectului de stemă a comunei Peciu Nou;
În urma dezbaterilor pe marginea proiectului , s-a supus la vot şi s-a adoptat
hotărârea nr. 204 cu 11 voturi “pentru.

5. Revocarea HCL nr.197,198,199 şi 200adoptate în şedinţa extraordinară
din 03.septembrie 2009.
În urma dezbaterilor pe marginea proiectului , s-a supus la vot şi s-a adoptat
hotărârea nr. 205 cu 11 voturi “pentru.
6. Aprobarea listei de priorităţi pe localitatea Diniaş;
În urma dezbaterilor pe marginea proiectului , s-a supus la vot şi s-a adoptat
hotărârea nr. 206 cu 11 voturi “pentru.
7. Prelungirea contractului de inchiriere pentru o locuinta la cererea
d-nei Livadariu Maria .
În urma dezbaterilor pe marginea proiectului , s-a supus la vot şi s-a adoptat
hotărârea nr. 207 cu 11 voturi “pentru.
8. Prelungirea termenului de închiriere pentru terenul evidenţiat în CF 2439
DINIAS cu nr. cadastral A 354 a /1/1/1/1/11 atribuit pentru edificarea unei case de
locuit d-nului Gherman Grigor.
În urma dezbaterilor pe marginea proiectului , s-a supus la vot şi s-a adoptat
hotărârea nr. 208 cu 11 voturi “pentru.
Modificarea contractului de asociere dintre Comuna Peciu-Nou şi Asociaţia
Cultural-sportivă „Diniaşanca,
În urma dezbaterilor pe marginea proiectului , s-a supus la vot şi s-a adoptat
hotărârea nr. 209 cu 11 voturi “pentru.
- anularea art.3 din HCL cu nr. 107
din 14.05.2009 privind eliberarea
adeverinţelor de existenţă pentru intabularea construcţiilor executate fără
autorizaţie de construire şi pentru radierea construcţiilor demolate fără
autorizaţie de demolare
În urma dezbaterilor pe marginea proiectului , s-a supus la vot şi s-a adoptat
hotărârea nr. 210 cu 11 voturi “pentru
- aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a cofinantarii in vederea
promovarii si implementarii investitiei “ Platforme de depozitare si gospodarire
a gunoiului de grajd si a deseurilor menajere” finantata in cadrul proiectului
“Controlul Integrat al Poluarii cu Nutrienti
În urma dezbaterilor pe marginea proiectului , s-a supus la vot şi s-a adoptat
hotărârea nr. 211 cu 11 voturi “pentru
Nemaifiind alte materiale spre dezbatere, şedinţa ordinară continuă cu analiza
cererilor , adreselor şi referatelor , după cum urmează:
1. Cereea d-nei Dumitru Loredana.
Doamna Dumitru Loredana solicită înţelegere din partea Consilului Local cu
privire la recuperarea debitelor prin acţiune in instanţa,menţionând faptul că veniturile
familiale sunt mici ,dar că se angajează să plătescă debitul restant în cel mai scurt timp
posibil.
Doamna consilier juridic le face cunoscut faptul că întradevăr d-na Dumitru
Loredana a plătit o parte din debit şi că mai are de plată aproximativ 700 lei .
Domnii consilieri în urma discuţiilor au fost deacord cu recuperarea debitelor pe cale
amiabilă ,dat fiind faptul că există bunăvoinţă din partea d-nei Dumitru Loredana .

2.
Cererea d-nei Nataşa Liubimirescu ,medic titular al cabinetului medical din
localitatea Peciu Nou şi Sănmartinul Sărbesc
Doamna Nataşa Liubumirescu aduce la cunoştiinţa consilului local nemulţumirea
faţă de termenul la care trebuiau finalizate lucrările de reabilitare a cabinetului medical
din localitatea Sînmartinul Sîrbesc ,solicitând finalizarea acestora până la data de
01.10.2009 pentru a putea muta obiectele depozitate în spaţiu cu destinaţia de „Sediu
de partid politic „ din imobilul cu nr. 278 Peciu Nou .Mai mult decât atât aminteşte
domniilor consilieri că dacă situaţia juridică a imobilului în care funcţionează cabinetul
din localitatea Sînmartinul Sîrbesc nu se clarifică şi nu se îndeplinesc standardele
prevăzute de lege pentru funcţionarea cabinetelor medicale ( apă rece ,apă caldă
,încălzire centrală termică ) ,până la data de 11.01.2010 ,cabinetul nu va mai fi evaluat
pozitiv şi nu va mai putea funcţiona.
Deasemenea aminteşte de faptul că imobilul cu nr. 481 din localitatea Peciu Nou
,unde funcţionează cabinetele medicale necesită reparaţii urgente .
Domnul Lazăr Marin preia cuvântul pentru a aminti domniilor consilieri că firma pe
care acesta o conduce a efectuat o parte din reparaţiile la cabinetul medical din
localitatea Sînmartinul Sărbes şi face cunoscut faptul că d-na doctor a fost veşnic
nemulţumită de aceste reparaţii ,invocând ba nuanţa culorii ,ba calitatea lucrărilor .
Domnul Negru Gligor propune să i se comunice d-nei doctor Liubumirescu Nataşa
că dacă nu este mulţumită de cabinetul medical din localitatea Sînmartinul Sîrbesc să
renunţe la acesta , acest cabinet fiind sediu secundar,sediu principal fiind cabinetul din
localitatea Peciu Nou .
Cu privire la cabinetul medical din localitatea Peciu Nou ,d-nul primar le face
cunoscut faptul că se lucrază la apartamentarea acestuia ,urmând ca la finalizarea ei să
se treca la vânzarea acestuia .
3. Oferta de vânzare clădirea Cresa .
Sc AGROINDUSTRIALA PETIM Sa , aduce la cunoştiinţa Consilului Local , că
intenţionează să valorifice prin vânzare imobilul „Cresa „ ,amplasat lângă parcul din
localitatea Peciu Nou .
Domnii consilieri îi solicită domnului primar să aibe în vedere acestă ofertă şi că
dacă s-ar putea achiziţiona de către Primăriei acest imobil ar fi foarte bine ,dat fiind
faptul că imobilul în care funcţionează în prezent grădiniţa cu program normal din
localitatea Peciu Nou se află în stare degradabilă , acesta ar putea fi mutată în incinta
acelui imobil.
Domnul primar în principiu este deacord cu afirmaţiile făcute de domnii consilieri
,dar aminteşte acestora că trebuie avută în vedere şi posibilitatea financiară a Primăriei
de a achiziţiona acest imobil.
4. Cererea domnului doctor Graure Silviu, medic de familie la cabintul medical
din localitatea Diniaş .
Domnul doctor solicită sprijin din partea Primăriei şi a Consilului Local pentru
acordarea unui spaţiu în care să funcţioneze cabinetul medical din localitatea Diniaş
deoarece spaţiul în care a funcţionat până în prezent a devenit privat şi trebuie să-l
elibereze cât mai repede cu putinţă.
Domnul Primar propune domniilor consilieri să se continue reparaţiile la clădirea cu
nr. 192 din localitatea Diniaş şi după finalizarea acestora să se închirieze un spaţiu
pentru funcţionarea unui cabinet medical.
Domnii consilieri sunt deacord cu acestă propunere ,solicitând ca lucrările de
reparaţii să se efectueze cât mai repede cu putiinţă pentru a nu rămâne oamenii din
localitatea Diniaş fără asistenţă medicală.
5 Cererea cu nr. 7789 din 18.09.2009 a unora dintre cetăţenii localităţii
Sînmartinul Sîrbesc care aduc la cunştiinţa Consilului Local că d-nul Mărgărit Ionel

umblă prin localitate să convingă părinţii să-si transfere copii la şcoala din localitatea
Peciu Nou ,promiţându-le transport ,pentru a desfiinţa şcoala din acestă localitate .
Domnii consilieri afirmă că este foarte grav ceea ce se întâmplă ,ţinând cont de
faptul că este implicat în acestă problemă şi un consilier local ,şi afirmă că sunt
împotriva desfiinţării acestor şcoli ,sprijinul acordat în trecut menţinându-se şi în viitor.
6 Cererea d-nului Todorov Vlastemir ,director al şcolii cu clasele I-VII Diniaş .
Domnul Todorov Vlastemir solicită repartizarea sumelor pe cele trei şcoli deorece
există neînţelegeri în ceea ce priveşte relaţiile dintre aceste trei şcoli şi solicită
menţinerea sprijinului acordat de către Consilul Local pentru funcţionarea şcolilor din
localitatea Diniaş şi Sînmartinul Sîrbesc.
Domnul primar propune ca în viitor repartizarea sumelor să se facă pe cele trei şcoli
,cu centrul bugetar al şcolilor din Sînmartinul Sîrbesc şi Diniaş la Primăria Peciu Nou
,pentru a se evita aceste neînţelegeri ,propunere acceptată de către domnii consilieri,şi
asigură încă odată că este împotriva desfiinţării celor două şcoli.
În continuare d-nul Negru Gligor afirmă că în urmă cu căteva luni cetăţenii localităţii
Diniaş au fost asiguraţi că nu vor rămâne fără asistenţă medicală şi că se va face un
cabinet medical iar până în prezent acesta nu sa făcut şi nici nu se va face ,invocând
lipsa banilor.
Domnul Jurcă Ioan afirmă că se poate face cu bani puţini şi că sa discutat în acestă
şedinţă de reparaţia imobilului cu nr. 192 din locaitatea Diniaş ,unde se va închiria un
spaţiu pentru a funcţiona un cabinet medical.
Domnul primar Ioan Fărcălău preia cuvântul pentru a aminti celor prezenţi că situaţia
juridică a imobilului cu nr. 192 din localitatea Diniaş nu este clară şi că dacă în urmă cu
câteva luni s-ar fi materializat hotărârea prvind schimbul de teren cu d-nul Stoianov Iova
,în momentul de faţă situaţia juridică a terenului de sub imobilul menţionat ar fi fost
rezolvată.
Domnul Ţânţaş Gheorghe aminteşte domniilor consilieri că în urmă cu aproximativ 6
luni a luat act de renunţare la procesul intentat de către acesta Primăriei şi solicită
rezolvarea acestei probleme .
Domnul primar Ioan Fărcălău ,îi solicită domnului Ţănţaş Gheorghe să se prezinte în
cursul săptămânii carea urmează la sediul primăriei pentru a rezolva acestă problemă.
Nemaifiind alte probleme înscrise la ordinea de zi, sedinţa se declară încheiată.
Preşedinte de şedinţă
Mărgărit Ionel
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