ROMANIA
JUDETUL TIMIS
COMUNA PECIU-NOU
CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBAL
REDACTAT CU OCAZIA SEDINTEI EXTARAORDINARE A
CONSILIULUI LOCAL
Sedinta extraordinara a consiliului local a fost organizata în baza
dispoziţiei primarului nr.57 din 03.06.2011 prin care se convoacă consilierii în şedinţa
extraordinară în data de 07.06.2011 ,ora 9.00 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 8 consilierii, fiind absenţi d-nul Mateş
Nicolae , Mărgărit Ionel şi d-nul Ţânţaş Gheorghe ,
Sunt prezenţi deasemenea ,primarul comunei şi consilierul juridic al Consiliului
Local.
Constatându-se prezenta tuturor consilierilor, şedinţa se declară deschisă.
Consilierul juridic supune aprobării domnilor consilieri procesul-verbal al
şedinţei ordinare din luna mai 2011 precum şi ordinea de zi comunicată odată cu
convocatorul , întocmit pentru şedinţa ordinară curentă. Procesul-verbal a fost
aprobat în forma redactată, de asemenea şi ordinea de zi .
Se trece la dezbaterea şi votarea punctelor înscrise pe ordinea de zi:
1.Privind rectificarea bugetului local pe trimestrul II al anului 2011 prin care
suma de 138.178 ron din cap. 39.02.07 –venituri din vanzarea unor bunuri din
domeniu privat se vor folosi la cap. 70.02.71 –Reabilitare retea alimentare apa
localitatea Peciu Nou.
Doamna consilier juridic le face cunoscut faptul că potrivit prevederilor art. 15
alin. 2 din OUG 68 / 2008 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau
a unităţilor administrativ-teritoriale cu destinaţia de cabinete medicale ,precum şi a
spaţiilor în care se desfăţoară activităţile conexe actului medical, sumele obţinute din
vânzarea acestora se fac venit la bugetul local , într-un cont special , şi se utilizează
pentru realizarea unor proiecte de interes public în domeniul sanitar , aprobate de
consiliile locale vânzătoare.
Domnul primar precizează faptul că a fost la Direcţia de Finanţe Publice
Timiş, pentru a se interesa de acest aspect şi i s-a comunicat că aceste sume se pot
folosi în capitolul propus , respectiv reabilitare reţea alimentare cu apă localitatea
Peciu Nou , deoarece în bugetul local nu avem capitol de sănătate şi nici proiecte de
interes public în domeniul sanitar aprobate .
În urma discuţiilor s-a adoptat hotărârea cu nr 94 privind rectificarea
bugetului local pe trimestrul II anul 2011.
Se trece în continuare la punctul II al ordinii de zi, Cereri, adrese, interpelări,
diverse
-Domnul Jurcă Ioan ridică o serie de nemulţumiri în ceea ce priveşte :
- faptul că la acordarea lucrărilor de reabilitare reţea apă în localitatea Peciu
Nou , s-a discutat de faptul că se vor face extinderile de reţea în PUZ-ul nou fără
costuri suplimentare , fapt care nu s-a realizat .
Domnul primar îi face cunoscut faptul că pentru executarea acestor lucrări
este un proiect potrivit căruia coloana de apă este pe o singură parte iar în realitate
coloana a fost pusă pe ambele părţi datorită drumurilor asfaltate.

- faptul că deşi administarea păşunii comunale este competenţa consiliului
local , la atribuirea acesteia către crescătorii de animale , consilierii nu au fost
implicaţi ,
- solicită ca la recepţia lucrărilor să fie chemaţi si domnii consilieri .
-Domnul Dorobanţu Stefan îşi manifestă nemulţumirea faţă de faptul că în şedinţa
trecută a fost prezent domnul Filip Viorel, reprezentantul societaţii Elena & Claudiu,
care a vorbit urât la adresa consilierilor şi conducerea primăriei , nemulţumit fiind de
faptul că nu i se plăteşte suma de bani datorată.
-

Domnul primar preia cuvântul pentru a face precizările necesare :
în ceea ce priveşte lucrările de canalizare le face cunoscut faptul că ceea ce
s-a executat greţit a fost remediat de către angajaţii firmei care execută
aceste lucări pe cheltuiala acesteia,
în ceea ce priveşte asfaltarea drumurilor , face cunoscut faptul că s-a întocmit
fişa de date ( anunt de participare ) şi s-a transmis spre validarea urmând ca
după validare să se publiuce pe SEAP,
în ceea ce priveşte betonarea platoului de la grădiniţa din localitatea Peciu
Nou , prezintă documentele justificative privind cheltuielile efectuate cu acestă
lucrare,
în ceea priveşte canitatea de azot , prezintă procesul verbal de predare a
acesteia către crescătorii de animale , intrucât pe păşunea vacilor au fost oile
în urma cărora păşunea a vost distrusă.
în ceea ce priveşte suma de bani datorată domnului Filip Viorel , domnul
primar le face cunoscut faptul că pe localitatea Sînmartinu Sîrbesc a fost
închisă groapa de gunoi şi au fost achitate lucrările executate , iar în
localitatea Peciu Nou a fost acordat avansul de 30% prevăzut de lege ,
diferenţa neputându-se plăti până la finalizarea lucrărilor , respectiv după
recepţia acestora , conform clauzelor contractuale şi prevederilor legale.
Nemaifiind alte probleme la ordinea de zi, sedinţa se declară încheiată.
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