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Încheiat azi 17 decembrie  2015  (JOI) orele 16.
00

, cu ocazia  sedinţei ordinare   a 

Consiliului Local Peciu Nou, convocată de către primar – Mărgărit Ionel  , în conformitate cu 

prevederile Legii nr. 215/2001, republicată , cu modificările şi completările ulterioare . 

 

 

   La şedinţă participă un număr de 12 consilieri în funcţie din totalul de 14 mandate :dl. 

Stanoev Borivoi- Goran,  dl. Tarța Grigori,  dl. Negru Grigor  , dl. Titerlea Eugen, dl. Urda 

Ioan, dl. Dorobanțu Ștefan , dl. Horga Traian dl. Orosz Viorel , dl. Todorov Vlastimir  , dl. Paul 

Petru , domnul Șuta Eugen  și domnul Țigan Vasiele.  Lispesc domnii consilieri Ivan Antonius  și  

Bica Dorin . 

 Mai participa , dl. primar  Mărgărit Ionel,  d-na secretară Rotaru Elena și  d-na Orosz 

Stela  inspector la compartimentul finaciar- contabil al Primăriei Peciu Nou.  

 Domnul Todorov Vlastimir , președintele de ședință arată că şedinţa este legal 

constituită , participând 12 consilieri din totalul de 14 mandate , înștiințează domnii consilieri 

că pe ordinea de zi sunt inscrise 7 proiecte de hotărâre solicitând suplimentarea acesteia cu incă 

un proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe trimestrul IV 2015. 

 Cu unanimitate de voturi , ordinea de zi este aprobată cu supminetarea propusă.  

 Domnul președinte de ședință dă citire ordii de zi.  

 -proiectul  de hotarare nr. 149 din 7 decembrie 2015 privind revocarea Hotărârii 

Consiliului local nr. 137 din 29 octombrie 2015.   

 În urma discuțiilor purtate , doamnul președinte supune la vot  proiectul de hotarare .        

Cu 12 voturi „ pentru „ se adoptă hotărârea nr. 148 .  

 -proiectul  de hotarare nr. 150 din 7 decembrie 2015 privind aprobarea Agendei 

cultural- sportive a comunei Peciu Nou pe anul 2016. 

 În urma discuțiilor purtate , doamnul președinte supune la vot  proiectul de hotarare .        

Cu 12 voturi „ pentru „ se adoptă hotărârea nr. 149 .  

-proiectul  de hotarare nr. 151 din 8 decembrie 2015 privind aprobarea prețului de vânzare 

directă a terenului înscris în CF 405518 Peciu Nou , proprietarilor construcției edificate pe 

acesta . 



 În urma discuțiilor purtate , doamnul președinte supune la vot  proiectul de hotarare .        

Cu 12 voturi „ pentru „ se adoptă hotărârea nr. 150 .  

-proiectul  de hotarare nr. 152 din 9 decembrie 2015 privind rezilierea contractului de 

concesiune nr. 1584 din 24 ianuarie 2014 încheiat între Primăria Peciu Nou și doamna Maghiar 

Georgiana . 

 În urma discuțiilor purtate , doamnul președinte supune la vot  proiectul de hotarare .        

Cu 12 voturi „ pentru „ se adoptă hotărârea nr. 151 .  

-proiectul  de hotarare nr. 153 din 15decembrie 2015 privind întocmirea raportului de evaluare 

al locuinței cu nr. 183 din Peciu Nou , în vederea vânzării directe beneficiarului contractului de 

închiriere. 

 În urma discuțiilor purtate , doamnul președinte supune la vot  proiectul de hotarare .        

Cu 12 voturi „ pentru „ se adoptă hotărârea nr. 152 .  

-proiectul  de hotarare nr. 154 din 15 decembrie 2015 privind completarea Hotărârii Consiliului 

local Peciu Nou nr. 146 din 26 noiembrie 2015. 

 În urma discuțiilor purtate , doamnul președinte supune la vot  proiectul de hotarare .        

Cu 12 voturi „ pentru „ se adoptă hotărârea nr. 153 .  

-proiectul  de hotarare nr. 155 din 15 decembrie 2015 privind aprobarea încetării contractului 

de închiriere nr. 2618 din 27 martie 2008 încheiat între Primăria Peciu Nou și dpamna Șuta 

Larisa- Adriana și aprobarea închirierii directe a terenului în suprafață de 883 mp. numiților 

Verdeș Alin- Dănuț și Boți Persida proprietarii imobilului edificat pe acest teren. 

 În urma discuțiilor purtate , doamnul președinte supune la vot  proiectul de hotarare .        

Cu 12 voturi „ pentru „ se adoptă hotărârea nr. 154.  

-proiectul  de hotarare nr. 156 din 15 decembrie 2015 privind aprobarea formei de gestiune și a 

contractului  de delegare a gestiunii serviciului public de alimenatre cu apă și canalizare din 

comuna Peciu Nou .  

 Domnul Șuta Eugen ia cuvântul cerând mai multe lămuriri legate de proiectul de 

hotarâre . Întreabă dacă apa va fi doar vândută populației de această societate fără ca aceasta 

să intreprindă toate activitățile specifice pentru captare, tratare și distribuire. Domnul Urda 

Ioan , administratorului societății îi răspunde că societatea va presta toate operațiunile și 

activitățile și va fi responsabilă  pentru furnizarea aperi potabile către populație. Deasemenea 

,aduce la cunoștința domnilor consilieri că suntem în pericol să pierdem acest serviciu                 

( alimentare cu apă și canalizare) care va fi preluat de o firmă agreată , firmă care va stabili 

prețul de vânzare al apei , preț care , din informațiile deținute de la alte primării din județ ,  ( ex. 

Primăria Giarmata ) care au cedat acest serviciu , prețul la apă este 4 lei + TVA față de 1,5 lei  

stabilit pentru consumatorii din comuna noastră. Ba mai mult  , ar fi păcat să pierdem acest 

serviciu acum când sunt efectuate toate lucrările la rețeaua de apă , la stațiile de tratare și 

pompare , este construită rețea noua în localitatea Sînmartineu Sîrbesc , aici existând și 

canalizare , deasemenea la Peciu Nou există proiect pentru extindere retea canalizare , pentru 

care se urmărește accesarea de fonduri nerambursabile. Domnul Paul Patru intervine spunând 



că este împotriva înființării serviciului . Domnul viceprimar Tarța Grigori intervine spunând că 

avem adresă în acst sens și că este necesar conform Legii nr. 241 din 2006 ca până în luna iulie 

2016 să fie stabilită  forma de gestionarea aserviciului public de alimentare cu apă și 

canalizare. Mai sunt întrebări legate de personalul angajat acum la primărie la compartimentul 

de gospodărie comunală.  Domnul Urda le comunică domnilor consilieri că muncitorii care 

lucrează acum la stațiile de apă din cele trei localități, Peciu Nou, Diniaș și Sînmartinu Sirbesc 

vor fi preluați de societate . Domnul Negru propune să se facă un calcul economic până la 

ședința următoare , astfel vor continua discuțiile în cunoștință de cauză.  

 În urma discuțiilor purtate , doamnul președinte supune la vot  proiectul de hotarare .        

Cu 10 voturi „ pentru „  1 vot înpotrivă ( Paul Petru) și 1 abținere( Titerlea Eugean)  , se 

adoptă hotărârea nr. 155 .  

-proiectul  de hotarare nr. 157 din 17 decembrie 2015 privind rectificarea bugetului local pe 

trimesctul IV 2015. Domnul președinte de ședintă dă cuvântul doamnei Orosz Stela care susține 

referatul cu propunerea pentru rectificarea bugetului  și  dă lămuririle necesare . 

 În urma discuțiilor purtate , doamnul președinte supune la vot  proiectul de hotarare .        

Cu 12 voturi „ pentru „ se adoptă hotărârea nr. 156 .  

 Domnul preșwdinte de ședintă supune la vot aprobarea procesul verbal al ședinței 

ordinare a Consiliului local Peciu Nou din data de 26 noiembrie 2015. Cu unanimitate de voturi 

procesul verbal este aprobat.            

  Domnul primar ia cuvântul și dă citire adresei nr. 8115/11.12.2015 a   Liceului Teoretic 

Peciu Nou prin care suntem înștiinațați că pentru doaa persoane, muncitori treapta III , angajați 

ai Lic. Teoretic sa primit aviz  de la ISJ Timis pentru transformarea posturilor acestora din 

muncitor treapta profesională III  in muncitor treapta profesională II . Domnii consilieri sunt de 

acord , urmează să fie comunicat Liceului Teoretic adresa de aprobare. În continare dă citire 

adresi cu nr. 8071 din 10.12.2015 a Lic. Teoretic Peciu Nou prin care Primăria Peciu Nou este 

înștiințată de către conducerea Liceului Teoretic că s-a  primt aviz favorabil de la ISJ Timiș 

pentru funcționarea formațiunilor de învătământ în anul școlar 2016- 2017 cu efective  de  elevi 

sub limita minimă admisă conform art. 63 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011.Acest aviz 

s-a primit ca urmare a adresei Primăriei Peciu Nou  , în spetă adresa nr. 7895 din 24 noiembrie 

2015 semnată de domnul primar Mărgărit Ionel prin care își exprimă acordul pentru asigurarea 

finanțării acestor formațiuni de învătământ.  La întrebarea domnului viceprimar dacă trebuie să 

participam finaciar la susținrea formațiunilor de învătământ mai sus menționate, domnul primar 

asigură consilierii că se vor primi  sume pentru această cheltuială. 

        Le comunică domnilor consilieri lista cu elevii  din clasele primare care fac naveta la Peciu 

Nou , din această categorie de elevi  au rămas la Sinmartinu Sîrbesc 9 elevi și la Diniaș 11 elevi. 

Acești copii învată intr-o singură clasă , simultan , având un sinngur învătător. Domnii 

consilieri concluzionează din cele expuse că nu este în regulă ca acei copii să învețe simultan , 

că ar fi indicat ca și aceștia să facă naveta la Peciu Nou sau cei care fac naveta din clasele mici 

să rămână la scoală în sate. S-a stabilit ca la următoarea ședința a consiliului de adminstrație a 



Liceului Teoretic Peciu Nou  să participe și domni consilieri , iar împreună, să stabilească legat 

de această problemă.  

        La finalul ședinței ,trei cetățeni din comună își fac apariția solicitând să ia cuvântul  . 

Domnul  Titerlea Dan  , solicită să se facă mai multe pentru comuna noastră. La fel și domnul 

Dorobanțu Praschiv . Domnul Sandu Vasile solicită sa se repare gropile din șoseua de pe strada 

nouă . Domnul primar îl asigură ca acest lucru se va întâmpla cât de curând , că a luat deja 

legătura cu firma care lucrează la drumuri în Peciu Nou și că vor plomba gropile existente în 

șoseaua de pe strada nouă.   

 Domnul președinte de ședință , văzând că nu mai sunt alte probleme care să fie discutate,  

declară  şedinţa închisă. Mulțumește domnilor consilieri pentru participare! 

  

                 PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ                                                 SECRETAR 

                       Todorov Vlastimir              Rotaru Elena  

             

                                 
 


