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.233 din 22.10.2010 prin care se convoacă consilierii în şedinţa
extraordinară în data de 25.10.2010 ,ora 13.00 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 9 consilierii, fiind absenţi d-nul Lazăr
Marin ,d-nul Cărbunar Florin,d-nul Dorobanţu Stefan şi d-nul Negru Grigor.
Sunt prezenţi deasemenea ,secretarul
şi consilierul juridic al Consiliului
Local.
Constatându-se prezenta tuturor consilierilor, şedinţa se declară deschisă.
Secretara comunei supune aprobării domnilor consilieri procesul-verbal al
şedinţei ordinare din luna septembrie 2010
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. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV al
anului 2010, prin care se suplimentează contul 11.02.07 cu suma de 1344 lei, din
care :
- 648 mii lei pentru –construirea sistemului de canalizare a apelor uzate şi
construirii staţie de epurare
- cu suma de 696 mii lei pentru construirea sistemului de alimentare cu apă .
În urma discuţiilor s-a adoptat hotărârea cu nr 107 cu 9 voturi „pentru” privind
rectificarea bugetului local pe trimestrul IV anul 2010, în forma prezentată.
Se trece în continuare la punctul II al ordinii de zi, Cereri, adrese, interpelări,
diverse.
-Domnul Ţânţaş Gheorghe preia cuvântul pentru a face cunoscut celor
prezenţi de faptul că nu este deacord cu implementarea proiectului de distrugere a
deşeurilor pe care firma Auspex Internaţional Finance Corp.,Tehnologies,Inc-Peps
end Pegs Plasma Enhanced Sistems şi-a exprimat intenţia de al implementa în
localitatea nostră inainte de a se face o dezbatere publică în care cetăţenii comunei
să fie informaţi despre acest proiect şi să-şi exprime opinia.
Domnul Mateş Nicolae afirmă că ar trebui un expert în domeniu care să
studieze proiectul şi să ne facă cunoscut impactul acestuia asupra mediului , solului
etc.
Nemaifiind alte probleme la ordinea de zi, sedinţa se declară încheiată.
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