ROMANIA
JUDETUL TIMIS
COMUNA PECIU-NOU
CONSILIUL LOCAL
PROCES-VERBAL
ÎNCHEIAT CU OCAZIA SEDINTEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL
Sedinţa ordinară a Consiliului Local a fost organizată în baza dispoziţiei primarului nr.
74 din 13 iulie 2012 , comunicată domnilor consilieri împreună cu ordinea de zi şi
convocatorul pe care acestia l-au semnat.
La şedinţă sunt prezenţi toţi cei 15 consilieri .
Sunt prezenţi de asemenea primarul comunei, secretara comunei şi consilierul juridic
al Consiliului Local.
Domnul Rus Vasile este prezent in sala pentru a asista la şedinţă.
Constatându-se prezenţa majorităţii consilierilor,şedinţa se declară începută.
Doamna secretar supune aprobării domnilor consilieri procesul-verbal al şedinţei
ordinare din luna iunie 2012 precum şi ordinea de zi comunicată odată cu convocatorul ,
întocmit pentru şedinţa ordinară curentă. La ordinea de zi se propune să se înscrie şi
următoarelor puncte:
- aprobarea scoaterii unor terenuri din circuitul agricol şi includerea în intravilanul
localităţii Peciu Nou,
- scoaterea din circuitul agricol a trenurilor din PUZ aprobat cu HCL 50/28.03.2006 ,
51/28.03.2006 şi 52/26.04.2007,
- emiterea acordului de principiu pentru întocmirea unui plan urbanistic zonal.
Propunerea se aproba .
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:
- Aprobarea proiectului de hotărâre nr. 93 din 11 iulie 2012 privind aprobarea
Regulamentului de organizare si funcţionare a Consiliului local Peciu Nou;
În urma dezbaterilor pe marginea proiectului s-a supus la vot şi s-a adoptat hotărârea
nr. 7 cu 15 voturi “pentru” .
- Aprobarea proiectului de hotărâre nr. 94 din 11 iulie 2012, privind prelungirea
contractului de închiriere nr.1983 din 27 februarie 2008, încheiat între primăria Peciu Nou şi
domnul Dumitru Ioan-Sebastian pentru suprafaţa de teren ce excede suprafaţa atribuită în
folosinţă gratuită, conform Legii nr. 15/2003, pentru construirea unei locuinţe proprietate
privată.
În urma dezbaterilor pe marginea proiectului s-a supus la vot şi s-a adoptat hotărârea
nr. 8 cu 15 voturi “pentru” .
- Aprobarea proiectului de hotărâre nr. 95 din 11 iulie 2012 privind vânzarea prin
licitaţie publică cu strigare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă , proprietate
privată a comunei Peciu Nou cu destinaţie “Farmacie” situat în Peciu Nou la nr. 278, în baza
cererii depusă de doamna Biro Margareta Clara- titulara contractului de închiriere.
In urma discutiilor pe baza acestui proiect , dat fiind faptul că in sedinta pe comisii a
primit aviz nefavorabil si s-a propus amnarea proiectului , domnii consilieri au hotarat ca
acest proiect de hotarare sa fie amanat .
- Aprobarea proiectului de hotărâre nr. 96 din 11 iulie 2012, privind revocarea
hotărârii consiliului local Peciu Nou nr. 87 din 5 aprilie 2012 de aprobare a dezmembrării
unei suprafeţe de teren din păşunea comunală, evidenţiată în Cf 402779 din localitatea
Sînmartinu Sîrbesc;
În urma dezbaterilor pe marginea proiectului s-a supus la vot şi s-a adoptat hotărârea
nr. 9 cu 15 voturi “pentru” .
- Aprobarea proiectului de hotărâre nr. 97 din 11 iulie 2012 privind revocarea
hotărârii consiliului local Peciu Nou nr. 47 din 19 martie 2012 de aprobare a deducerii din
chirie a sumei avansate de către chiriaşi cu ocazia efectuării reparaţiilor exterioare la clădirea
cu nr. 73 din localitatea Peciu Nou;

În urma dezbaterilor pe marginea proiectului s-a supus la vot şi s-a adoptat hotărârea
nr. 10 cu 15 voturi “pentru” .
- Aprobarea proiectului de hotărâre nr. 81 din 10 mai 2012 privind revocarea
hotărârii consiliului local Peciu Nou nr.60 din 19 martie 2012 de aprobare a dezmembrării a
32 locuri de casă din terenul cu destinaţie “păşune” din localitatea Sînmartinu Sîrbesc;
În urma dezbaterilor pe marginea proiectului s-a supus la vot şi s-a adoptat hotărârea
nr. 11 cu 15 voturi “pentru” .
- Aprobarea proiectului de hotărâre nr. 98 din 11 iulie 2012 privind rezilierea
contractului de închiriere nr. 1984 din 27.02.2008 încheiat între Primăria Peciu Nou şi d-na
Alban Romina, pentru terenul ce excede suprafaţa atribuită gratuit, în vederea construirii unei
locuinţe, în temeiul Legii nr.15/2003 ;
În urma dezbaterilor pe marginea proiectului s-a supus la vot şi s-a adoptat hotărârea
nr. 12 cu 15 voturi “pentru”.
- Aprobarea proiectului de hotărâre nr. 99 din 13 iulie 2012 privind întocmirea
raportului de evaluare a locuinţei situată în Peciu Nou la nr. 59, în vederea vânzării la cererea
chiriaşei, doamna Livadariu Maria;
In urma discutiilor pe baza acestui proiect , dat fiind faptul că in sedinta pe comisii a
primit aviz nefavorabil si s-a propus amânarea proiectului , domnii consilieri au hotarat ca
acest proiect de hotarare sa fie amanat .
- Aprobarea proiectului de hotărâre nr. 100 din 16 iulie 2012, privind întocmirea
documentaţiei necesare intabulării în cartea funciară a terenului cu destinaţie”baltă” , cu nr.
cadastral Hb 376/3 din localitatea Diniaş;
În urma dezbaterilor pe marginea proiectului s-a supus la vot şi s-a adoptat hotărârea
nr. 13 cu 15 voturi “pentru” .
- Aprobarea proiectului de hotărâre nr. 101 din 16 iulie 2012, privind întocmirea
raportului de evaluare al terenului proprietatea comunei, aferent construcţiei “casă de locuit”
proprietatea d-nei Someşan Ana, în vederea vânzării directe, la cererea proprietarei
consstrucţiei edificate;
În urma dezbaterilor pe marginea proiectului s-a supus la vot şi s-a adoptat hotărârea
nr. 14 cu 15 voturi “pentru” .
- Aprobarea proiectului de hotărâre nr. 102 din 16 iulie 2012 privind aprobarea
întocmirii documentaţiei de rectificare a suprafeţei terenului înscris în Cf 401458 Peciu Nou,
cu categoria de folosinţă “curţi construcţii teren de sport şi casa cu destinaţia construcţii
administrative şi social culturale”;
În urma dezbaterilor pe marginea proiectului s-a supus la vot şi s-a adoptat hotărârea
nr. 15 cu 15 voturi “pentru” .
- Aprobarea proiectului de hotărâre nr. 103 din 16 iulie 2012 privind
rectificarea bugetului local al comunei Peciu Nou pe trimestrul III 2012;
Dat fiind faptul că in şedinţa pe comisii acest proiect a primit aviz favorabil cu
amendamentul de a se prezenta un referat detaliat , domnul presedinte da citire referatului
prezentat.
Domnul Mihai Adrian solicita prezentarea unui deviz şi acte justificative in ceea ce
priveste sumele propuse pentru rectificare ,
Domnul Tarta Grigori afirma faptul că este necesar a se prezenta consiliului o situaţie
detaliată în ceea ce priveşte şituaţia financiară a comunei , a se prezenta care este executia
bugetara , unde s-au folosit bani etc.,
Domnul Urda Ioan preia cuvantul pentru a face cunoscut faptul ca au fost incepute
lucrarile de reparatie la spatiu din imobilul cu numarul 73 unde va fi mutată APIA.
Domnul Tarţa Grigori afirmă faptul că “s-au pus boii în faţa carului “, s-au inceput
lucrarile de reparatie fara a se solicita aprobare în consiliul local.
Domnul Negru Grigor intervine pentru a intreba cine poate da informatiile necesare cu
privire la sumele propuse pentru rectificare .
Doamna secretar afirmă faptul că ,informaţi în plus faţă de cele cuprinse in referat , le
poate da domnul primar.
În continuare domnul primar ofera informatiile necesare cu privire la sumele propuse
spre rectificare dupa cum urmează:

- suplimentarea cap. 51.02.20 (autoritati publice, bunuri si servicii) pentru reparatii cladire
Primarie + 30.000 lei, necesari pentru prelungirea corpului de clădire unde sunt birourile
compartimentului de asistenta sociala cu magazia, in vederea edificarii a trei birouri necesare
bunei functionari,
Domnul Mihai Adrian intreaba daca se poate anexa un deviz de lucrari la acest punct .
Domnul primar raspunde ca devizul este întocmit de către doamna arhitect căreia i se va
solicita să il anexeze la referatul aflat în discuţie,
- suplimentarea cap.74.02.20 (protectia mediului, bunuri si servicii) pentru transport
deseuri menajere la Buzias +4.000 lei, suma necesara pentru plata taxei la deponeul de la
Buziaş,întrucât din lipsa fondurilor băneşti nu a fost cuprinsă intreaga sumă la începutul
anului.
-suplimentarea cap.84.02.20 (transporturi, bunuri si servicii) profilare drumuri, acces
in PUZ + 58.000 lei , sumă necesară pentru continuarea pietruirii drumurilor din PUZ si plata
drumurilor care s-au făcut în acesta , întrucât acestea s-au executat fără a se face plata.
Domnul Mihai Adrian întreabă dacă se poate vedea un deviz în ceea ce priveşte aceste lucrări
Domnul primar le face cunoscut faptul că exista deviz şi proiect , care se poate vedea de către
cei interesaţi.
La sectiunea dezvoltare
Punctul 1.ca urmare a diminuarii sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor
locale pe anul 2012 ,conform adresei nr.4179/22.05.2012, se scade din cap. de venituri
11.02.06
- 61.000 lei , iar din ct.de cheltuieli 84.02.71 (transporturi, cuprinsa in lista de
investitii la modernizare strazi) -61.000 lei .
Punctul 2. Suplimentarea cap.67.02.71 Constructie complex cultural-dotari +20.000 lei
( diferenta de 4.000 lei la SC Frigo Partener SRL reprezentand montat instalatie frigo camera
frig, totalul facturii fiind de 9401,68 lei, iar diferenta de 16.000 lei pentru dotare cu clima.
-Suplimentarea cap 67.02.71 Constructie complex cultural-finisaje si utilitati-72.650
lei suma necesara pentru plata lucrărilor efectuate la căminul cultural.
Domnul Tarţa Grigori afirmă faptul că în bugetul local a fost cuprinsa suma de
1 miliard care s-a cheltuit, şi ca mai sunt necesari 72.650, pentru a se achita lucrările
efectuate.
Domnul primar le face cunoscut faptul că mai este necesar aproximativ 35.000 lei
pentru achitarea tuturor lucrărilor efectuate , urmând a se face rectificare de buget în
momentul în care vom avea fonduri disponibile.
-Suplimentarea cap 67.02.71 Amenajare spatii verzi centru civic -5.600 lei , sumă
necesară pentru plata lucrărilor efectuate în faţa căminului cultural din localitatea Peciu Nou
(amenajare spaţii verzi).
În urma dezbaterilor pe marginea proiectului s-a supus la vot şi s-a adoptat hotărârea
nr. 16 cu 11 voturi “pentru” si 4 “abtineri ”( domnul Tigan Vasile , Mihai Adrian ,
Dragan Cosmin Dan si Vîscu Florin) .
Domnul Ţigan Vasile face cunoscut faptul că se abţine de la votul acestui proiect
întrucât nu poate vota modificarea a ceva ce nu cunoaşte .
Domnul primar afirmă faptul că pentru următoarea şedinţă, împreună cu domnul
viceprimar se vor ocupa pentru întocmirea unei situaţii în ceea ce priveşte lucrările de
reparaţie şi investiţiile începute , stadiul în care se află acestea şi sumele de bani rămase
neachitate, care se vor prezenta consiliului local .În ceea ce priveşte investiţiile informaţii cu
privire la acestea se pot obţine fie de pe internet , intrucât acestea sunt postate pe SEAP , fie
de la compartimementele de specialitate din cadrul primăriei.
Doamna secretar le face cunoscut faptul că oricum este necesar a se pregăti proiectul
de hotărîre privind aprobarea exerciţiului financiar pe anul 2011.
Domnul primar afirma faptul că nu mai este obligatoriu aprobarea acestuia în consiliul
local.
- Aprobarea proiectului de hotărâre nr. 104 din 16 iulie 2012 privind prelungirea
contractului de închiriere nr.2236 din 17 mai 2003 încheiat între Primăria Peciu Nou şi
Romtelecom, pentru spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, din localitatea
Sînmartinu Sîrbesc nr. 280;
În urma dezbaterilor pe marginea proiectului s-a supus la vot şi s-a adoptat hotărârea
nr. 17 cu 15 voturi “pentru” .

- Aprobarea proiectului de hotărâre nr. 105 din 16 iulie 2012 privind întocmirea
raportului de evaluare a locuinţei apartament nr. 2 evidenţiat în Cf 400675-C1-U2 din
Sînmartinu Sîrbesc, în vederea vânzării la cererea depusă de domnul Cercel Slavco, titular al
contractului de închiriere.
- Aprobarea proiectului de hotărâre nr. 106 din 16 iulie 2012, privind
concesionarea prin licitaţie publică cu strigare a terenului evidenţiat în Cf 403164 Peciu Nou
cu nr. cadastral 403164 în suprafaţă de 24.792 mp. Pentru amenajare piscicolă, terenul fiind
situate în intravilanul localităţii Sînmartinu Sîrbesc, proprietate publică a comunei Peciu Nou.
Doamna secretar intervine pentru a le face cunoscut faptul că în caietul de sarcini este
stabilit pasul de 5% iar conform regulamentului pasul este între 5-20%.
Au urmat o serie de discuţii în ceea ce priveşte acest aspect , în urma cărora domnii
consilieri au stabilit pasul de 5%..
În urma dezbaterilor pe marginea proiectului s-a supus la vot şi s-a adoptat hotărârea
nr. 18 cu 15 voturi “pentru” .
- Aprobarea proiectului de hotărâre nr.107 din 17 iulie 2012 privind îndreptarea
unor erori materiale din hotărârea nr. 96/10.05.2012;
În urma dezbaterilor pe marginea proiectului s-a supus la vot şi s-a adoptat hotărârea
nr. 19 cu 15 voturi “pentru” .
- Aprobarea scoaterii unor terenuri din circuitul agricol şi includerea în intravilanul
localităţii Peciu Nou,
În urma dezbaterilor pe marginea proiectului s-a supus la vot şi s-a adoptat hotărârea
nr. 20 cu 15 voturi “pentru” .
- Scoaterea din circuitul agricol a trenurilor din PUZ aprobat cu HCL 50/28.03.2006 ,
51/28.03.2006 şi 52/26.04.2007,
În urma dezbaterilor pe marginea proiectului s-a supus la vot şi s-a adoptat hotărârea
nr. 21 cu 15 voturi “pentru” .
- Emiterea acordului de principiu pentru întocmirea unui plan urbanistic zonal
În urma dezbaterilor pe marginea proiectului s-a supus la vot şi s-a adoptat hotărârea nr. 22
cu 15 voturi “pentru” .
Nemaifiind alte proiecte de hotărâre înscrise pe ordinea de zi, şedinţa ordinară
continuă cu analiza cererilor , adreselor şi referatelor , după cum urmează:
1.Referatul de specialitate cu nr. 6838 din 19.07.2012 , întocmit de doamna arhitect
Toma Antonia , privind dezmembarea unei fîşii din teren de laţime 1 m. din parcela înscrisă
în CF 401324, şi unificării la parcela înscrisă în CF 401323 la cererea domnului Iovanovici
Tudor .
Domnul primar le face cunoscut faptul că parcela domnului Iovanovici are frontul
stradal de 19 m şi doreşte un front de 20 m.
Domnii consilieri nu sunt de acord cu acestă dezmembrare , propunându-i domnului
să cumpere parcela în cauză.
2. Cererea nr. 5317 din 21.05.2012 a SC Agrobujora SRl , care solicită închirierea
suprafeţei de 5mp din păsunea 403 Diniaş .
Domnii consilieri afirmă faptul că Legea 214 /2011 , interzice imparţirea , divizarea
păşunilor, pajistilor şi fâneţelor , urmând ca executivul să identifice un alt teren .
Domnul Ţigan Vasile afirmă faptul că ar dori ca toţi cei care adresează solicitări
consiliului local să primească răspuns .
Doamna consilier juridic îi face cunoscut faptul că toţi cei care adresează cereri în
consiliul local primesc răspuns.
3. Cererea nr. 6253 din 27.06.2012 a domnului Gil Gagea care solicită instalarea de
benzi de cauciuc pentru limitarea vitezei de circulaţie.
Domnul primar afirmă faptul că se va face o adresă către Consiliul Judeţean , intrucât drumul
este proprietatea acestuia.
Domnul Stanoev Borivoi Goran solicită să se facă o adresă către Consiliul Local
pentru a monta o oglindă în curba din localitatea Peciu Nou , unde se află brutăria , intrucât
este o curbă periculoasă.

4.Cererea cu nr. 6073 din 20.06.2012 a doamnei Pau Iuliana care solicită atribuirea
unei locuinţe în localitatea Sănmartinu Sărbesc .
Domnul primar afirmă faprtul că este identificat un spaţiu în localitatea Sînmartinul
Sîresc care poate fi atribuit însă sunt necesare a se efectua reparaţii la acesta.
Doamna consilier juridic afirmă faptul că este necesar a se prezenta spaţiile disponibile
şi lista de priorităţi , urmând ca atribuirea să se facă ţinând cont de aceasta.
5. Cererea cu nr. 5638 din 31.05.2012 a domnului Graure Silviu , care solicită
cumpărarea cabinetului medical din localitatea Diniaş .
Domnul primar afirmă faptul că situaţia juridică a imobilului în cauză nu este certă ,
intrucât acesta este edificat pe două numere topografice din care o parcelă este proprietatea
comunei iar cea dea doua este proprietatea persoanei fizice .
Având în vedere aceste aspecte până la clarificarea situaţiei juridice nu se poate
aproba o astfel de cerere.
6.Cererea cu nr. 6573 din 11.07.2012 a domnului Dascălu Pavel care solicită acordul
de principiu pentru forarea unui put în faţa casei pe domeniul public .
Domnii consilieri sunt în principiu deacord cu acestă solicitare.
7. Cererea cu nr. 5451 din 24.05.2012 a doamnei Paraschiv Maria , care solicită
închirierea unei suprafeţe de 50 mp în faţa imobilui nr. 87, pentru deschiderea
Doamna secretar afirmă faptul că imobilul menţionat are proprietar persoană fizică.
Doamna consilier juridic le face cunoscut faptul că pentru a putea aproba astfel de cereri este
necesar a se aproba un regulament privind închirierea domeniului public, regulament care se
află în lucru la compartimentul de specialitate.
8. Cererea nr. 6650 din 12.07.2012 a domnului Apetrei Adrian care solicită
cumpărarea casei a cărui chiriaş este .
Doamna secretar le face cunoscut faptul că în cartea funciară a acestui imobil este
înscris procesul aflat pe rolul instanţei de judecată întru-ât este revendicat de către domnul
Stromer Horst, intrucât la data când acesta a revendicat era făcută unificarea celor două
terenuri .
Domnul Ţigan Vasile întreabă care este casa pe care o revendică domnul Stromer
Horst .
Doamna secretar afirmă faptul că, în urma discuţiilor pe care le-a avut cu domnul
Stromer Horst în luna iulie 2012, cu ocazia înregistrării actului de deces al tatălui acestuia , a
rezultat că imobilul pe care îl revendică domnul Stromer, este spaţiul unde se află sediul
firmei S.C „ Bioplant” şi al Asociaţiei agricole „17 Decembrie 1989” .
9. Raportul de activitate al compartimentului de asistenţă socială pe trimestrul I anul
2012 .
Domnii consilieri au luat la cunoştiinţă conţinutul raportului.
10. Referatul nr. 6364 din 03.07.2012 privind reluarea procedurilor legale pentru
alegerea viceprimarului.
Domnul Dorobanţu Stefan afirmă faptul că este nemulţumit că a apărut numele
dânsului pe acest referat, iar potrivit legii pentru schimbarea viceprimarului este necesar doua
treimi din numarul consilierilor locali .
Domnul Tigan Vasile afirmă faptul că această adresă nu trebuia să ajungă în consiliul
local , întrucât viceprimarul a fost numit ales şi s-a dat decizie de numire care trebuia atacată
în contenciosul administrativ.
Doamna consilier juridic dă citire art.57 alin 5 din Legea 215 / 2001 potrivit caruia
(4) Schimbarea din funcţie a viceprimarului se poate face de consiliul local, prin hotărâre
adoptată cu votul majorităţii consilierilor în funcţie, la propunerea primarului sau a unei
treimi din numărul consilierilor locali în funcţie.
Domnul Bica Dorin afirmă faptul că pentru alegerea viceprimarului, este necesara
majoritate absolută nu majoritate simplă.
Doamna secretar le face cunoscut faptul că, înainte de şedinţa de constituire a
consiliului local, în biroul domnului primar , în prezenţa delegatului Prefecturii şi a
Judecătoriei Timişoara ,s-a întrebat care este majoritate din 15 pentru alegerea viceprimarului
8 voturi sau 9 voturi.În urma discuţiilor s-a convenit că majoritate pentru alegerea
viceprimarului o constituie 9 voturi pentru, iar în şedinţa de constituire stie toată lumea ce
s-a intâmplat .

Citind textul de lege şi referatul prezentat există o neconcordanţă întrucât în lege nu se
specifică alegerea viceprimarului se face cu majoritate absolută sau simplă ci majoritate , iar
majoritate din 15 este 8 nu 9.
Doamna consilier juridic dă citire dă citire art.57 alin 3 din Legea 215 / 2001 potrivit
caruia (3) Viceprimarul este ales cu votul majorităţii consilierilor locali în funcţie, din
rândul membrilor acestuia.*)
Au urmat o serie de discuţii în contradictoriu pe baza acestui referat .
În continuare se dă cuvântul fiecărui consilier în parte :
-domnul Vîşcu Florin aduce la cunoştiinţa consiliului local că în localitatea Diniaş
sunt probleme cu presiunea apei potabile.
Domnul Negru Gligor afirmă faptul că în consiliul trecut s-a mai discutat această
problemă şi că este necesar a se fora un nou put .
Domnul primar intervine pentru a face cunoscut faptul că avem proiect pentru forarea
unui nou put , trebuie să se găsească resurse financiare.
-domnul Bica Dorin care aduce la cunoştiinţa consiliului local faptul că există o petiţie
semnată de către cetăţenii de pe strada morii si căii ferate , cu privire la interzicerea deplasării
vacilor domnului Sipos Florin pe cele doua strazi deoarece au fost distruse santurile si spatiile
verzi din fata caselor.
Domnul primar afirmă faptul ca i se va face o adresa domnului Sipos prin care i se va
interzice tranzitarea vacilor prin comuna .
Domnul Bica mai sesizează faptul că au fost smulse firele de curent electric de pe
stada mori de către combinele care trec pe aceea stradă .
Doamna consilier juridic propune ca pentru şedinţa următoare, domnii consilieri şi
executivul primăriei să se gândească la o soluţie.
Domnul Tigan Vasile propune a se face o adresă către Enel pentru a se ridica firele de
curent electric.
-domnul Negru Gligor întrabă care este situaţie terenurilor propuse pentru Legea
15/2001 deoarece nu li s-a atribuit tuturor de pe lista de priorităţi.
Domnul primar le face cunoscut faptul că au mai rămas 6 tineri cărora nu li s-a atribuit
teren, deoarece se lucrează la cărţile funciare.
Adoua problema ridicată de domnul Negru Gligor este cu privire la schimbul de teren
dintre dânsul şi primărie pentru realizarea căii de acces la terenul atribuit în baza Legii 15
/2001 în localitatea Diniaş .
Doamna consilier juridic îi face cunoscut faptul că terenul aflat în proprietatea primăriei
care ar face obiectul schimbului, face parte din păşunea comunală iar conform prevederilor
Legii 214 / 2011 păşunea nu se poate împărţi , dezmembra , motiv pentru care este necesar a
se găsi un alt teren care să facă obiectul schimbului.
-domnul Predrag Mirianici sesizează faptul că domnul Ciarnau Ion de aproximativ 2,3 zile
ţine vacile pe timp de noapte în centrul satului.
Domnul primar afirmă faptul că se vor lua măsurile care se impun în această situaţie, prin
prisma domnului viceprimar.
Domnul Predrag Mirianici mai întreabă care este situaţia pescăriei din localitatea
Sînmartinu Sîbesc.
Doamna consilier juridic îi comunică domnului Mirianici că este necesar a se identifica
despre care pescărie este vorba după care se pot oferi informatii în acest sens.
-domnul Orosz Viorel afirmă faptul că trebuie să i se dea de lucru domnului viceprimar ,
să se identifice toate zonele din localitatea Peciu Nou unde este necesar a se pune limitatoare
de viteză,a se interice aceesului maşinilor în parcul comunal din localitatea Peciu Nou , şi a
se adopta un proiect de hotărâre pentru recuperarea datoriilor .
Domnul primar le face cunoscut faptul că în maxim 60 de zile se vor începe lucrările de
amenajare a parcului din localitate .
Doamna consilier juridic le face cunoscut faptul că în ceea ce priveşte recuperarea
datoriilor provenite din contracte civile , acestea se recuperează prin acţionare în instanţă şi
executarea sentinţei judecătoreşti, în ceea ce priveşte datoriile provenite din neplata imozitului
organul competent să recupereze acestea este executorul fiscal .
În cadrul primăriei comunei Peciu Nou , pe organigrama primăriei nu avem prevăzut un
astfel de post .

Domnul Dorobanţu Stefan afirmă faptul că trebuie găsită partea legală pentru rezolvarea
acestei probleme.
Doamna secretar le face cunoscut faptul că soluţia în rezolvarea acestei probleme este
modificarea organigramei prin cuprinderea unui post de executor fiscal .
Domnul primar afirmă faptul că potrivit OG.34 posturile sunt blocate .
Doamna secretar precizează că posturile sunt stabilite prin Ordin al prefectului, în funcţie
de numărul cetăţenilor cu domiciliul stabil în comune Peicu Nou, primăriei comueni noastre
revenindu-i un număr maxim de 30 de posturi, care în momentul de faţă sunt ocupate .
În urma discuţiilor, domnii consilieri au stabilit ca pentru şedinţa următoare să se
întocmească un proiect de hotărâre privind modificarea organigamei .
-domnul Stanoev Goran întreabă care este situaţia doamnei Rapciuc Mariana deoarece
trebuie demolata casa de lângă cămin.
În urma discuţiilor,domnii consilieri au stabilit ca pentru şedinţa următoare să se
întocmească un proiect de hotărîre privind atribuirea casei rămasă liberă în urma decesului
doamnei Seserman Elisabeta.
-domnul Mărgărit Ionel sesizează faptul că doamna Nataşa Liubimirescu susţine că stâlpii
de ţeavă din interiorul curţii şcolii din localitatea Sînmartinu Sîrbesc sunt ai dânsei, că nu
este spaţiu la şcoală suficient spaţiu la liceul Teoretic Peciu Nou pentru desfăşurarea orelor de
clasă , motiv pentru care din toamna acestui an vor trebui să lucreze în două schimburi, că
sunt bălării la groapa de gunoi care a fost închisă din localitatea Sînmartinu Sîrbesc , şi că
vecinul ţine vacile în curte.
Domnul primar le aminteşte domnilor consilieri faptul că au fost cuprinşi bani în buget
pentru edificarea unui corp de clădire la scoală , bani care au fost folosiţi de către
reprezentanţi şcoli pentru achiziţie camere de luat vederi.
Domnul viceprimar propune amendarea domnului cu vacile în baza hotărîri
consiliului local.
- domnul viceprimar le face cunoscut faptul că au fost adresate Primăriei o serie de
sesizări în ceea ce priveşte animalele mici din localitatea Sînmartinu Sîrbesc lăsate libere pe
domeniul public din faţa casei.
Doamna consilier juridic propune o întânire cu cetăţeni în care să fie informaţi cu privire
la hotărîrea consiliului local şi de consecinţele pe care le vor suporta în cazul nerespectării
acesteia.
- domnul Ţigan Vasile doreste o conducere primar viceprimar, să se înţeleagă, să
colaboreze , să se termine neînţelegerile , să se lase politica deoparte si să se lucreze pentru
comună .
În plus atrage atenţia asupra faptului că drumul de pe strada paralelă cu Nanu se află intr-o
stare foarte rea, nu se poate circula decât cu viteza 1.
Domnul primar le face cunoscut faptul că s-au făcut 9,7 Km de strazi iar un KM de asfalt
costă 3 miliard de lei .
Domnul Ţigan Vasile afirmă faptul că nu este necesar a se asfalta ci a se pietrui .
Domnul primar îi face cunoscut faptul că nu se poate pietrui acea strada ci trebuie
asfaltată.
-domnul Dorobanţu Stefan solicită să se termine canalizarea si să se dea în funcţie.
Domnul primar afirmă faptul că avem nevoie de curent electric iar Enelul nu ne emite
avizul pentru începerea lucrărilor.
Doamna consilier juridic le face cunoscut faptul că Enelul nu ne emite avizul întrucât
nu ne-am respectat angajamentul luat de a muta stâlpii din PUZ-ul nou si din Puz-ul de la
SMA.
Nemaifiind alte probleme la ordinea de zi, şedinţa se declară încheiată
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