
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.24 din 07.03.2011 , comunicată domnilor consilieri împreună cu ordinea 
de zi şi convocatorul pe care acestia  l-au semnat. 
 La şedinţă sunt prezenţi un nr. de 10 consilieri , fiind absenţi d-nul Negru 
Gligor şi  Lază Marin . 
Sunt prezenţi de asemenea   secretara comunei şi consilierul juridic al Consiliului 
Local. 
 La lucrările  şedinţei  participă şi doamna  Palincaş Ramona . 

Constatându-se prezenţa majorităţii  consilierilor,şedinţa se declară începută. 
Secretara comunei  supune aprobării domnilor consilieri procesul-verbal al şedinţei 
ordinare  din luna  februarie   2011. Procesul-verbal  a fost aprobat în forma 
redactată.  

Doamna viceprimar preia cuvântul pentru a retrage în numele domnului 
primar, absent datorită unor probleme de sănătate , proiectul de hotărâre înscris pe 
ordinea de zi la punctul 4 , respectiv „Aprobarea listei de priorităţi pe localitatea 
Sînmartinul Sîrbesc a beneficiarilor Legii 15/2003”, până la soluţionarea situaţiei 
juridice a terenurilor propuse deoarece acestea sunt folosite de către o parte din 
cetăţenii  localităţii Sînmartinul Sîrbesc, situaţie cunoscută de toţi cei prezenţi. 

Domnul preşedinte de şedinţă  supune la vot ordinea de zi , aceasta fiind 
aprobată cu 9 voturi „pentru „ şi 1 „abţinere „ d-nul Ţânţaş . 

La ordinea de zi se propune să se înscrie şi următoarele puncte: 
- întocmirea documentaţiei de dezmembrare a a terenului    A1207/2 Peciu Nou  
- prelungirea valabilităţii PUG-ului aprobat prin HCL nr. 33/12.04.2002          
- prelungirea termenului de închiriere pentru terenul evidenţiat în CF 400060   
PECIU-NOU nr. cadastral A 1203/1/82/73  atribuit pentru edificarea unei case de 
locuit domnului   Ţigan Adrian Radu     ; 
- prelungirea termenului de închiriere pentru terenul evidenţiat în CF 400059   
PECIU-NOU nr. cadastral A 1203/1/82/74  atribuit pentru edificarea unei case de 
locuit domnului   Ţigan Adriana Oana;                                                                                            

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. Aprobarea    bugetului  local  pe    anul  2011; 
 
    Domnul Ţânţaş Gheorghe preia cuvântul pentru a afirma că suma cuprinsă în 
proiectul de buget pe anul 2011 pentru finişaje şi amenajări interioare la căminul 
cultural din localitatea Peciu Nou este foarte mare , întrucât în anii anteriori sumele 
folosite pentru acest obiectiv au fost deasemenea foarte mari , motiv pentru care 
dânsul va vota împotriva acestui buget. 

Doamna viceprimar afirmă că trebuia solicitată o situaţie privind sumele de 
bani folosite pentru căminul cultural din localitatea Peciu Nou , în prezenţa domnului 
primar , şi discutate în şedinţa pe comisii. 



Doamna secretar afirmă că, indiferent de sumele folosite până în prezent  , 
este necesar a se cuprinde bani în buget în vederea finalizării acestei construcţii 
deoarece aceasta se degradează. 

Domnul Tarţa Grigori propune aprobarea bugetului aşa cum a fost discutat în 
şedinţa pe comisi, nemaiputându-se amâna , deoarece trebuie transmis către 
Direcţia de Finaţe Publice , iar   în ceea ce priveşte capitolele unde sunt nelămuriri să 
se solicite de către consiliul local  explicaţii suplimentare, care să fie discutate în 
următoarea şedinţă. 

Domnul Dorobanţu Stefan solicită ca la următoarea şedinţă să se prezinte o 
situaţie privind fondurile băneşti cheltuite cu ocazia edificării căminului cultural din 
localitatea Peciu Nou . 

Domnul Mărgărit Ionel solicită un referat de necessitate în ceea ce priveşte 
sumele alocate învăţămâtului deoarece acestea au fost diminuate faţă de anul trecut. 

Doamna viceprimar afirmă că în ceea ce priveşte sumele alocate 
învăţământului , acestea sunt justificate datorită faptului că au scăzut costurile odată 
cu comasarea celor două şcoli din satele aparţinătoare , Diniaş şi Sînmartrinu 
Sîrbesc iar  costurile privind transportul şcolar sunt mai mici datorită decontării 
acestor bani de la MInisterul Învăţământului . 

Domnul Todorov Vlastemir întreabă de ce acest proiect privind bugetul  local 
pe anul 2011 nu a fost discutat mai devreme . 

Domnul Ţânţal Gheorghe afirmă că poziţia dânsului cu privire la căminul 
cultural din localitatea Peciu Nou  ar fi fost aceeaşi şi dacă domnul primar ar fi fost de 
faţă , şi nu cum a afirmat d-na viceprimar că ar face afirmaţii doar în lipsa acestuia. 

Domnul Todorov Vlastemir afirmă că suma cuprinsă pentru echipa de handbal 
fete este prea  mică , solicitând suplimentarea acesteia cu 5000 lei , motivând 
această solicitare prin faptul că sunt o serie de celtuieli, pe care în anii precedenţi 
acesta lea suportat  din bani  săi personali . 

Domnul Jurcă Ioan întreabă pe cine reprezintă echipa de handbal fete , şcoala 
Peciu Nous au asociaţia Diniaşanca . 

Doamna secretar   afirmă că aceşti copii  reprezintă comuna Peciu Nou . 
Domnul Orosz Viorel întreabă de ce administarea sălii de sport din localitatea 

Peciu Nou nu este dată Liceului Peciu Nou . 
 
În urma dezbaterilor pe marginea proiectului s-a supus la vot şi s-a adoptat 

hotărârea nr.22  cu 9  voturi “pentru” şi 1 “împotrivă”( d-nul Ţânţaş). 
 
 
2.Distribuirea cantităţii de 86 kg făină, mălai 28 kg, paste făinoase 14,4 Kg, biscuiti 
7,6 Kg şi lapte praf 247,5 kg , rămasă în stoc familiilor şi persoanelor singure care au 
stabilit , prin dispoziţie scrisă a primarului , dreptukl la un venit minim garantat 
acordat în baz Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat; 

În urma dezbaterilor pe marginea proiectului s-a supus la vot şi s-a adoptat 
hotărârea nr.23  cu 10 voturi “pentru” . 
 
 
 
3.Respingerea unor cereri de acordare a terenului în temeiul Legii 15/2003 , pentru 
construcţia d elocuinţe ; 

În urma dezbaterilor pe marginea proiectului s-a supus la vot şi s-a adoptat 
hotărârea nr.24  cu 10 voturi “pentru” . 
 
 
4. Aprobarea listei de priorităţi pe localitatea Sînmartinul Sîrbesc a beneficiarilor Legii 
15/2003; 

S-a retras de către doamna vicepriamar  



5. Prelungirea termenului de închiriere pentru terenul evidenţiat în CF 401291  
PECIU-NOU nr. cadastral 401291-C1 atribuit pentru edificarea unei case de locuit 
domnului Gherman Gligor; 
 Doamna consilier juridc le face cunoscut faptul că domnul Gherman Grigor  
este restant la plata chiriei şi i mpozitului . 
 Domnul Ţânţaş Gheorghe afirmă că este necesar a se face distincţie între 
beneficiarii Legii 15 /2003 care au început construcţia şi cei care nu . 
 Doamna secretar îi face cunoscut faprtul că la cererea de prelungire alături de 
CF , autorizaţia de construire se află şi declaraţia beneficiarului că a început lurările . 
 Domnul Ţânţaş Gheorghe întreabă dacă cineva a constatat acest lucru şi pe 
teren , solicitând  ca până la şedinţa următoare compartimentul de specialitate să  
prezinte o situaţie în ceea ce priveşte începerea lucrărilor, propunând ca celor care 
nu au început lucrările de edificare să le fie retras terenul . 
 Domnul Dorobanţu Stefan afirmă faptul că o parte din vină în ceea ce priveşte 
intărzierea începerii lucrărilor de către beneficiari o are şi Primăria deoarece tinerilor 
nu li sa oferit nimic , nici  drumuri ,nici  utilităţi .  
 Domnul Ţânţaş Gheorghe afirmă faptul că sunt depuse cerei pentru atribuirea  
unui loc de casă şi în anul 2010  , cereri de care trebuie ţinut cont. 
 Doamna secretar propune ca prelungirea termenului de închiriere să se facă 
aşa cum este proiectele de hotărâre urmând ca după prezentarea situaţie din teren 
de către d-na arhitect să se ia o decizie . 

În urma dezbaterilor pe marginea proiectului s-a supus la vot şi s-a adoptat 
hotărârea nr.25  cu 10 voturi “pentru” . 
 
6. Prelungirea termenului de închiriere pentru terenul evidenţiat în CF 402193   
PECIU-NOU nr. cadastral A 1203/1/82/ 58  atribuit pentru edificarea unei case de 
locuit domnului Fota Octavian; 

 În urma dezbaterilor pe marginea proiectului s-a supus la vot şi s-a adoptat 
hotărârea nr.26  cu 10 voturi “pentru” . 
 
7. Prelungirea termenului de închiriere pentru terenul evidenţiat în CF 402206  
PECIU-NOU nr. cadastral 1203/1/82/78 atribuit pentru edificarea unei case de locuit 
domnului Achim Vasile; 

 În urma dezbaterilor pe marginea proiectului s-a supus la vot şi s-a adoptat 
hotărârea nr.27  cu 10 voturi “pentru” . 
 
8. Prelungirea termenului de închiriere pentru terenul evidenţiat în CF 400121  
PECIU-NOU nr. cadastral 1203/1/82/57 atribuit pentru edificarea unei case de locuit 
doamnei Şuta Rafaela Betina; 

În urma dezbaterilor pe marginea proiectului s-a supus la vot şi s-a adoptat 
hotărârea nr.28  cu 10 voturi “pentru” . 
 
9. Prelungirea termenului de închiriere pentru terenul evidenţiat în CF 400029  
PECIU-NOU nr. cadastral 1203/1/17 atribuit pentru edificarea unei case de locuit 
doamnei Şuta Larisa Adriana; 

 În urma dezbaterilor pe marginea proiectului s-a supus la vot şi s-a adoptat 
hotărârea nr.29  cu 10 voturi “pentru” . 
 
10 Prelungirea termenului de închiriere pentru terenul evidenţiat în CF 402205  
PECIU-NOU nr. cadastral 1203/1/82/77 atribuit pentru edificarea unei case de locuit 
doamnei Crăciune Giorgeta Cosmina; 

 În urma dezbaterilor pe marginea proiectului s-a supus la vot şi s-a adoptat 
hotărârea nr.30  cu 10 voturi “pentru” . 
 
 



11 Prelungirea termenului de închiriere pentru terenul evidenţiat în CF 402191  
PECIU-NOU nr. cadastral 1203/1/82/69 atribuit pentru edificarea unei case de locuit 
doamnei Cănureci Loredana  Mariana ; 
 În urma dezbaterilor pe marginea proiectului s-a supus la vot şi s-a adoptat 
hotărârea nr.31  cu 10 voturi “pentru” 
 
12 Prelungirea termenului de închiriere pentru terenul evidenţiat în CF 402233  
PECIU-NOU nr. cadastral 1203/1/82/40 atribuit pentru edificarea unei case de locuit 
doamnei Rezmuveş Elena Ramona; 

       În urma dezbaterilor pe marginea proiectului s-a supus la vot şi s-a 
adoptat hotărârea nr.32 cu 10 voturi “pentru” . 
 
13 Prelungirea termenului de închiriere pentru terenul evidenţiat în CF 402204  
PECIU-NOU nr. cadastral 1203/1/82/50 atribuit pentru edificarea unei case de locuit 
doamnei Porumb Loredana; 

            În urma dezbaterilor pe marginea proiectului s-a supus la vot şi s-a 
adoptat hotărârea nr.33  cu 10 voturi “pentru” . 
 
14 Prelungirea termenului de închiriere pentru terenul evidenţiat în CF 402164  
PECIU-NOU nr. cadastral 1203/1/82/47 atribuit pentru edificarea unei case de locuit 
doamnei Belinche Daniela Lia : 

                  În urma dezbaterilor pe marginea proiectului s-a supus la vot şi s-a 
adoptat hotărârea nr.34  cu 10 voturi “pentru” . 
 
15 Prelungirea termenului de închiriere pentru terenul evidenţiat în CF 400186  
PECIU-NOU nr. cadastral 1203/1/82/70 atribuit pentru edificarea unei case de locuit 
doamnei Şerbu Adina Irina; 

                     În urma dezbaterilor pe marginea proiectului s-a supus la vot şi s-
a adoptat hotărârea nr.35  cu 10 voturi “pentru” . 
 
16 Prelungirea termenului de închiriere pentru terenul evidenţiat în CF 402224   
PECIU-NOU nr. cadastral A 1203/1/82/ 76  atribuit pentru edificarea unei case de 
locuit domnului Jurcă Adian Ioan ; 

             În urma dezbaterilor pe marginea proiectului s-a supus la vot şi s-a 
adoptat hotărârea nr.36  cu 9  voturi “pentru” şi un vot neexprimat ( d-nul Jurcă 
Ioan ). 
 
17 Prelungirea termenului de închiriere pentru terenul evidenţiat în CF 402203   
PECIU-NOU nr. cadastral A 1203/1/82/ 68  atribuit pentru edificarea unei case de 
locuit domnului Coief Marius; 

                În urma dezbaterilor pe marginea proiectului s-a supus la vot şi s-a 
adoptat hotărârea nr.37  cu 10 voturi “pentru” . 
 
18. Prelungirea termenului de închiriere pentru terenul evidenţiat în CF 402243   
PECIU-NOU nr. cadastral A 1203/1/82/ 59  atribuit pentru edificarea unei case de 
locuit domnului  Bogin Radiţa Florin; 

            În urma dezbaterilor pe marginea proiectului s-a supus la vot şi s-a 
adoptat hotărârea nr.38  cu 10 voturi “pentru” . 
 
19 Prelungirea termenului de închiriere pentru terenul evidenţiat în CF 402231   
PECIU-NOU nr. cadastral A 1203/1/82/ 45  atribuit pentru edificarea unei case de 
locuit domnului  Moldovan Vasile Silviu ; 

            În urma dezbaterilor pe marginea proiectului s-a supus la vot şi s-a 
adoptat hotărârea nr.39  cu 10 voturi “pentru” . 
 



20 Prelungirea termenului de închiriere pentru terenul evidenţiat în CF 402232   
PECIU-NOU nr. cadastral A 1203/1/82/ 44  atribuit pentru edificarea unei case de 
locuit domnului  Moldovan Cosmin; 
                   În urma dezbaterilor pe marginea proiectului s-a supus la vot şi s-a 
adoptat hotărârea nr.40  cu 10 voturi “pentru” . 
 
21 Prelungirea termenului de închiriere pentru terenul evidenţiat în CF 402187   
PECIU-NOU nr. cadastral A 1203/1/82/ 39  atribuit pentru edificarea unei case de 
locuit domnului  Florişteanu Flavius;    

             În urma dezbaterilor pe marginea proiectului s-a supus la vot şi s-a 
adoptat hotărârea nr.41  cu 10 voturi “pentru” . 
 
22 Prelungirea termenului de închiriere pentru terenul evidenţiat în CF 400061   
PECIU-NOU nr. cadastral A 1203/1/82/ 41  atribuit pentru edificarea unei case de 
locuit domnului  Cipleu Barbu; 

                      În urma dezbaterilor pe marginea proiectului s-a supus la vot şi 
s-a adoptat hotărârea nr.42  cu 10 voturi “pentru” . 
 
23 Prelungirea termenului de închiriere pentru terenul evidenţiat în CF 400183   
PECIU-NOU nr. cadastral 400183 atribuit pentru edificarea unei case de locuit 
domnului   Şuta Darius Sebastian; 

            În urma dezbaterilor pe marginea proiectului s-a supus la vot şi s-a 
adoptat hotărârea nr.43  cu 10 voturi “pentru” . 
 
24 Prelungirea termenului de închiriere pentru terenul evidenţiat în CF 400349   
PECIU-NOU nr. cadastral 354/a/1/1/1/1/9  atribuit pentru edificarea unei case de 
locuit domnului   Neamţ Dumitru ; 

                   În urma dezbaterilor pe marginea proiectului s-a supus la vot şi s-a 
adoptat hotărârea nr.44  cu 10 voturi “pentru” . 
 
25 Prelungirea termenului de închiriere pentru terenul evidenţiat în CF 402221 
PECIU-NOU nr. cadastral A1203/1/82/27  atribuit pentru edificarea unei case de 
locuit domnului   Vezeteu Mihai; 

                    În urma dezbaterilor pe marginea proiectului s-a supus la vot şi s-
a adoptat hotărârea nr.45  cu 10 voturi “pentru” . 
 
26 Întocmirea raportului de  evaluare  al terenului în vederea vânzării acestuia 
beneficiarului contractului de închiriere domnul Gherman Grigor ; 

            În urma dezbaterilor pe marginea proiectului s-a supus la vot şi s-a 
adoptat hotărârea nr.46  cu 9  voturi “pentru” şi o abţinere ( d-nul Mateş Nicolae ) 
 
27 Prelungirea contractului cu nr. 35 din 12.04.2006 încheiat  între Primăria Peciu 
Nou şi Uniunea Sârbilor Timişoara; 

            În urma dezbaterilor pe marginea proiectului s-a supus la vot şi s-a 
adoptat hotărârea nr.47  cu 10 voturi “pentru” . 
 
28 Rezilierea contractului de concesiune încheiat    între Primăria Peciu Nou şi 
domnul Brânzei Simion; 

            În urma dezbaterilor pe marginea proiectului s-a supus la vot şi s-a 
adoptat hotărârea nr.48  cu 10 voturi “pentru” . 
 
29 Aprobarea contractelor cadru de închiriere şi concesiune . 

            În urma dezbaterilor pe marginea proiectului s-a supus la vot şi s-a 
adoptat hotărârea nr.49  cu 10 voturi “pentru” . 
 



31.  Întocmirea documentaţiei de dezmembrare a terenului    A1207/2 Peciu Nou    
              În urma dezbaterilor pe marginea proiectului s-a supus la vot şi s-a 

adoptat hotărârea nr.50 cu 10 voturi “pentru” . 
 
30.Prelungirea valabilităţii PUG-ului aprobat prin HCL nr. 33/12.04.2002; 

                   În urma dezbaterilor pe marginea proiectului s-a supus la vot şi s-a 
adoptat hotărârea nr.51 cu 10 voturi “pentru” . 
 
31.Prelungirea termenului de închiriere pentru terenul evidenţiat în CF 400060   
PECIU-NOU nr. cadastral A 1203/1/82/73  atribuit pentru edificarea unei case de 
locuit domnului   Ţigan Adrian Radu     ; 
            În urma dezbaterilor pe marginea proiectului s-a supus la vot şi s-a adoptat 
hotărârea nr.52  cu 10 voturi “pentru” . 
 
32.Prelungirea termenului de închiriere pentru terenul evidenţiat în CF 400059   
PECIU-NOU nr. cadastral A 1203/1/82/74  atribuit pentru edificarea unei case de 
locuit domnului   Ţigan Adriana Oana;                                                                                            

În urma dezbaterilor pe marginea proiectului s-a supus la vot şi s-a adoptat 
hotărârea nr.53  cu 10  voturi “pentru”. 
 

Numaifiind alte proiecte de hotărâre înscrise pe ordinea de zi, şedinţa ordinară 
continuă cu analiza cererilor , adreselor şi referatelor , după cum urmează: 

1.  Cererea nr. 2291 din 25.2.2011 a Sc Agro Vi-PD Italia , care solicită 
cumpărarea unui ha din  PS 1294/1/10. 

Domnul Tarţa Grigori propune ca la şedinţa următoare această cerere să fie 
însoţită de toate documentele necesare şi o propunere concretă. 
Domnul Todorov Vlastemir afirmă că este necesar a se avea în veder faptul că 
această societatea crează probleme în ceea ce priveşte zgomotul şi pleava 
rezultată în urma desfăşurări activităţii acesteia prin nefolosirea filtrelor 
corespunzătoare . 
Doamna consilier juridic afirmă că după părerea acestei , în calitatea de membru 
al Comisie de Fond Funciar , nu ar trebui aprobate vânzari de teren din păsunea 
comunală , până la soluţionarea punerilor în posesie a persoanelor îndreptăţite 
conform lefilor Fondului Funciar. 
2. Referatul nr.2634/ 10.03.2011 întocmit de d-na arhitect Toma Antonia, potrivit 

căruia solicită aprobarea consiliului local pentru eliberarea unei noi autorizaţii 
de construcţie doamnei Ciarnău  Florina şi implicit prelungirea termenului 
terenului atribuit în baza Legii 15 /2003 . 
Domnii consilieri sunt în prinmcipiu deacord cu prelungirea termenului atribuit 

în baza Legii 15 / 2003 doamnei Coarnău Florina. 
Doamna consilier juridic aminteşte domnilor consilieri că aceaşi situaţie a fost  
3. Cererea nr. 2616 din 10.03.2011 a d-nului  Cozma Valer , care solicită 

atribuirea 1 ha din păşunea comunală ,afirmând că a costruit pe terenul 
menţionat,cu acceptul consilierilor un saivan pentru cele 80 de capete de 
bovine .          
Domnul Stanoev Goran solicită ca la următoarea şedinţă domnul Cosma Valer 

să se prezinte în faţa consiliului local pentru a lămuri cu acceptul cui a construit 
acest saivan deoarece dânsul nu ţine  minte să fi fost deacord cu acest lucru. 

Doamna viceprimar aminteşte domnilor consilieri de faptul că aceast lucru a 
mai fost discutat în anul 2010, afirmând încă o dată că se cere soluţionarea unei 
ilegalităţi , deoarece acea construcţie este nedemontabilă şi edificată fără nici o 
formă legală. 
4. Cererea nr. 2599 din 10.03.2011 a Sc Vipagoil SRL  care solicită închirierea 

unui teren în vederea construirii unui SKID GPL AUTO . 



Domnul Tarţa Grigori propune  verificarea terenului de lângă conul Giorgică , 
în vederea închirieri . 
5. Cererea nr.2538 din 09.03.2011 a d-nei Palincaş Ramona; 
         Doamna consilier juridic le face cunoscut faptul că toate cererile cuprinse de 
la punctul 5 până la punctul 18  au acelaşi obiect , repectiv luarea măsurilor 
pentru retragerea apei din grădinile oamenilor. 
 Domnul Dorobanţu Ştefan afirmă că vinovaţi pentru inundarea grădinilor sunt 
riverani care si-au prelungit grădinile şi au aruncat gunoi în balta. 
 Doamna Palincaş Ramona afirmă că terenul este proprietatea Primăriei şi că 
trebuia  administrat ca atare iar cei vinovaţi trebuiau amendaţi. 
 Doamna viceprimar le face cunoscut celor prezenţi faptul că s-a luat legătura 
cu domnul inginer topograf pentru a face măsurătorile urmând ca apoi a se stabili 
limitele fiecărei gospodării în parte, ca apoi să se contacteze un specialist în 
vederea  găsirii unei soluţii pentru rezolvarea acestei probleme. 

Doamna Palincaş Ramona afirmă faptul că luat legătura cu u n inginer 
hidrolog care s-a deplasta la balta din spatele grădinilor şi a afirmat că lucrările 
efectuate anul trecut au făcut mai mult rău decât bine deoarece s-au spart 
izvoarele , crescând astfel volumul de apă. 
 Doamna secretar avirmă faptul că se agunge în astfel de situaţii deoarece se 
trece peste parcurgerea unor etape. 
 Domnul Ţânţaş Gheorghe întreabă cine a recepţionat lucrarea de decolmatare 
efectuată anul trecut.  
 Doamna Palincaş Ramona afirmă că este necesar a se prezenta un 
reprezentant din cadrul Primăriei care să le pună în vedere tuturor să nu mai 
arunce gunoaie în baltă şi să îşi retragă grădinile respectând suprafaţa din cartea 
funciară. 
 Domnul Tarţa Grigori afirmă că este necesar a se lua legătura cu specialişti în 
domeniu pentru a se găsi soluţii. 
 Domnul Mateş Nicolae afirmă că Primăria trebuie să facă un studiu de 
oportunitet pentru colectarea  apelor pluviale. 
 Doamna viceprimar le face cunoscut faptul că există un astfel de plan aziat , 
care trebuie reimplementat. 
 Doamna Palincaş Ramona solicită  amplasarea unor panouri de averizare în 
zona bălţi. 
6. Cererea nr.2539 din 09.03.2011 a d-nei Rujici Svetlana ; 
7. Cererea nr.2540 din 09.03.2011 a d-nului Hosu Codrin ; 
8. Cererea nr.2541 din 09.03.2011 a d-nului Teslariu Ştefan ; 
9. Cererea nr.2542 din 09.03.2011 a d-ului Dănilă Petru ; 
10. Cererea nr.2543 din 09.03.2011 a d-ului Lepsaru Radivoi ; 
11. Cererea nr.2544 din 09.03.2011 a d-nei Cenuşă Maria ; 
12. Cererea nr.2545 din 09.03.2011 a d-ului Dan Nelu ; 
13. Cererea nr.2546 din 09.03.2011 a d-nei Cristea Maria ; 
14. Cererea nr.2552 din 09.03.2011 a d-nei Tomesc Oniţa ; 
15. Cererea nr.2622 din 10.03.2011 a d-nului Zwean Nicolae ; 
16. Cererea nr.2624 din 10.03.2011 a d-nului Kaufmann Francisc ; 
17. Cererea nr.2625 din 10.03.2011 a d-nului Bogos Ioan ; 
18. Cererea nr.2626 din 10.03.2011 a d-nei Leah Mărioara. 
 

În continuare domnul preşedinte de şedinţă dă cuvântul fiecărui consilier în 
parte. 

Domnul Dorobanţu Ştefan solicită înlocuirea staţilor de autobuz din localitatea 
cu noile staţii achiziţionate în anul 2010, reprogramarea stingerii iluminatului 
public odată cu ivirea zorilor , reducerea lămpilor de iluminat stradal pe strada 
principală şi atrage atenţia asupra faptul că d-nul Sale dă drumul la câini pe 



stradă iar domnul Jugănaru Mircea îşi face nevoile în oliţă după care o goleşte în 
stradă , provocând un miros de nesuportat . 
 Domnul Mateş Nicolae afirmă că buldoexcavatorul trebuie folosit unde este 
nevoie , amintind că este necesar a se face căi de acces spre parcele atribuite în 
baza  Legii 15/2003, şi aminteşte că trebuie rezolvată situţia câinilor vagabonzi. 
 Doamna viceprimar afirmă faptul că buldoexavatorul  nu poate fi folosit pentru 
astfel de lucrări, costurile de întreţinere a acestuia fiind foarte ridicate, iar în ceea 
ce priveşte câini vagabonzi face cunoscut faptul că singura firmă care a răspuns 
solicitări  pentru prinderea câinilor este firma Dany Flor  din Sag  iar costurile se 
ridică la 540 lei/câine. 
 Domnul Todorov Vlastemir  întreabă care este situaţia terenurilor pentru 
atribuirea tinerior în baza Legii 15/2003 la Diniaş. 
 Doamna consilier juridic face cunoscut faptul că documentaţia de 
dezmembrare şi intabulare a terenurilor avute în vedere pentru atribuire în baza 
Legii 15/2003 este înaintată domnului topograf Roşca Daniel care nu este de 
găsit. 
 Domnul Mărgărit Ionel solicită lămuriri în ceea ce priveşte situaţia terenului 
domnului Iovanovici Tudor ,şi reaminteşte faptul că pe marginea drumului spre 
Sînmartinu Sîrbesc d-nul Hodoşan a depozitat gunoi de grajd printre care se află 
aruncaţi şi saci cu gunoi menajer de către ceilalţi cetăţeni. 
 Doamna consilier juridic îi face cunoscut faptul că domnul Iovanovici Tudor s-a 
înscris la licitaţie publică , în urma acesteia adjudecând terenul , dar nu a reuşit să 
achite preţul în termenul prevăzut . 
 Doamna viceprimar afirmă că i se va pune în vedere domnului Hodoşan 
retolvarea acestei situaţii.                             

Domnul Jurcă Ioan afirmă că este necesar a se atrage investitori în comună , 
a se trasa şi efectua drumurile în PUZ-ul nou şi a se încerca introducerea 
utilităţilor în aceeaşi zonă. 

Domnul Orosz Viorel afirmă că legile trebuie repectate de către toţi cetăţeni 
comunei Peciu Nou şi propune  montarea unor limitatoare de gabarit pentru 
accesul autovehiculelor pe drumurile  aferente parcului. 
Nemaifiind alte probleme la ordinea de zi, şedinţa se declară încheiată 

  
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ     SECRETAR 

              TARŢA GRIGORI          MIATOV VIORICA-LIDIA 
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