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Încheiat azi 26 noiembrie  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 10 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. Bica Adrian , dl. Todorov Vlastimir  , dl. Paul 

Petru .  Lispesc domnii consilieri Ivan Antonius Cezar,  Șuta Eugen. dl. Orosz Viorel și dl. Țigan 

Vasile 

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

Alina    inspector de specilaitate  la compartimentul de achiziții , 

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

constituită , participând 10 consilieri din totalul de 14 mandate , înștiințează domnii consilieri 

că pe ordinea de zi sunt inscrise trei puncte ,  

 -proiectul  de hotarare nr. 143 din 20 noiembrie 2015 privind aprobarea documentatiei 

tehnice de dezmembrare a terenului edidențiat în CF 406064 Peciu Nou ,  

 -proiectul de hotărâre nr. 144 din 20 noiembrie 2015 privind constatatea aparteneței la 

domeniul privat la comunei Peciu Nou a suprafeței de 1439 mp. teren intravilan , și 

 -aprobarea proceselor verbale a ședințelor de îndată a Consililui local din data de 4 și 

17 noiembrie 2015.  Deasemena mai arată ca domnul primar a inițiat  încă trei proiecte de 

hotărâre care se dorește a fi discutate în această ședință, supune la vot ordinea de zi cu 

suplimentarea acesteia, prin înscrierea celor trei proiecte de hotărâre.   

  Cu unanimitate de voturi , ordinea de zi este aprobată .  

 Dă citire proiectului de hotărâre nr. 143 din 20 noiembrie 2015 privind aptobarea 

documentatiei tehnice de dezmembrare a terenului edidențiat în CF 406064 Peciu Nou . Doamna 

secretar comunică domnilor consilieri că acest teren face parte dintr-o  parcelă  în suprafaă de 

40.000 mp. , inventariată  la Legea 165/2013 , urmează să fie înscrisă pe proces – verbal de 

punere în posesie suprafața de 39.700 mp. din această parcelă , fapt ce ce duce la 

dezmembrarea parcelei respective. În urma discuțiilor purtate , doamnul președinte supune la 

vot  proiectul de hotarare .        Cu 10 voturi „ pentru „ se adoptă hotărârea nr. 143 .  



 Dă citire proiectului de hotărâre nr. 144 din 20 noiembrie 2015 privind constatatea 

aparteneței la domeniul privat la comunei Peciu Nou a suprafeței de 1439 mp. teren intravilan. 

 În urma discuțiilor purtate , domnul președinte supune la vot proiectul de hotărâre .  

Cu 10 voturi „ pentru „ se adoptă hotărârea nr. 144 . 

 Supune la vot aprobarea proceselor verbale a ședințelor de îndată a Consililui local din 

data de 4 și 17 noiembrie 2015.Cu unanimitate de voturi procesele verbale sunt aprobate.  

          Dă  cuvântul doamnei Văran Alina  care ,susție cele trei proiecte pentru care s-a solicitat 

suplimentarea ordinii de zi.  

 - proiectul de hotărâre nr. 146 din 25.11.2015 privind  aprobarea Strategiei de 

dezvoltare locala a comunei Peciu Nou  pentru perioada 2014-2020 .Prezintă domnilor 

consilieri strategia de dezvoltare întocmită pentru comuna noastră , pentru perioada 2014-2020 

, le comunică domnilor consilieri faptul că  , Strategia de dezvoltare locală a comunei Peciu Nou  

pentru perioada 2014 - 2020 este realizată pe o perioada de 6 ani şi urmăreşte dezvoltarea 

durabilă prin valorificarea potenţialului local pentru a fi în concordanţă cu obiectivul general al 

Planului National de Dezvoltare 2014-2020. România va beneficia în perioada 2014-2020 de 

finanţări pe diverse domenii pentru a atinge nivelul de trai al ţărilor membre UE. Strategia de 

dezvoltare locală a comunei Peciu Nou va fi instrumentul de lucru al administraţiei publice 

locale, agreat de întreaga comunitate locală, care va orienta gândirea, decizia si acţiunea către 

obiective superioare sau către premisele unor astfel de obiective  . Strategia de dezvoltare locală 

a comunei Peciu Nou se doreşte a fi, in aceeaşi măsură, un instrument de lucru pus la dispoziţia 

tuturor factorilor interesaţi in progresul economico-social al comunei, iar pe de altă parte, 

tiparul traseului armonios pentru orizontul de timp propus până în 2020. Strategia de dezvoltare 

locală va fi un ghid de prezentare a tuturor obiectivelor de dezvoltare indicând totodata 

direcţiile de dezvoltare specifice, şi în final detaliate în acţiuni punctuale ce se vor constitui ca 

viitoare proiecte ale administraţiei publice locale  . 

 În urma discuțiilor purtate , domnul președinte supune la vot proiectul de hotărâre .  

Cu 10 voturi „ pentru „ se adoptă hotărârea nr. 145 . 

- proiectul de hotărâre nr. 147 din 26 noiembrie 2015 privind implementarea 

proiectului - Extindere rețea de canalizare a apelor uzte menajere în localitatea Peciu Nou.  

    Având în vedere că stația de euprare existentă , construită în localitatea Peciu Nou este 

supradimensionată , a fost proiectată pentru a colecta apa uzată din toată localitatea , în prezent 

sunt doar 4 km. de conducte, doamna Văran arată că singura posibilitate ca această stație să fie 

funcțională este extinderea rețelei de canalizare.  

            În urma discuțiilor purtate , domnul președinte supune la vot proiectul de hotărâre .  

Cu 10 voturi „ pentru „ se adoptă hotărârea nr. 146 . 

- proiectul de hotărâre nr. 148 din 26 noiembrie 2015 privind implementar  

proiectuluiModernizare străzi în localitatea Sînmartinu Sîrbesc , comuna Peciu Nou 

județul Timiș  



     Doamna Văran Alina le comunică domnilor consilieri că acest proiect se dorește a fi depus 

pe măsura 322 , și că în localitatea Sînmartinu Sîrbesc sunt cee mai puține strazi modernizate 

din comuna , deci este necesar și oportun implementarea acestui proiect.  

           În urma discuțiilor purtate , domnul președinte supune la vot proiectul de hotărâre .  

Cu 10 voturi „ pentru „ se adoptă hotărârea nr. 147 . 

Văzând că nu mai sunt alte puncte înscrise pe ordinea ade zi , domnul președinte de 

ședință dă cuvântul domnilor consilieri pentru a adresa conducerii primăriei întrabări și a 

ridica probleme legate de bunul mers al comunității locale. 

 Domnul consilier  Urda Ioan propune ca ședința ordinară din luna decembrie să aibă 

loc în data de 10 decembrie. Domnii consilieri sunt de acord cu acastă dată. 

Domnul consilier Dorobanțu Ștefan întreabă ce probleme sunt la Liceul Teoretic Peciu 

Nou , legate de întreruperea curentului electric și în ce măsură trebuie să intervină primăria 

pentru a remedia această problemă. Domnul primar spune că , din cauza consumatorilor  mari        

( cladirea liceului si modulele din curtea acestuia care se încălzesc pe baza de curent electric)  

s-a ars un panou de curent . Suma necesara reparațiilor pentru acest panou nu poate fi 

suportată din bugetul local deoarece în bugetul Liceului sunt sume suficiente pentru a suporta 

această reparație. S-a hotărât să se trimită o adresă oficială conducerii liceului prin care sa li 

se aducă la cunoștință ca această reparatie  , nefiind investiție,  se poate suporta din fonduri 

proprii.   

 Domnul consilier Negru Grigor aduce în discuție cazul doamnei Marcov Iliana , 

beneficiară de ajutor social, care domiciliază în satul Diniaș și care a rămas pe strazi având 

nevoie urgentă de o locuință. Propuene să i se dea un spațiu de locuit în cladire în care a 

funcționat dispensarul veterinar din  Diniaș. Domnul primar și domnii consilieri sunt de acord  

însărcinându-l pe domnul Negru să se deplaseze la fața locului să constate în ce stadiu este acea 

locuință pentru a putea fi ocupată de doamna Marcov.  Deasemenea mai întreabă căd vor primi 

teren tinerii din localitatea Diniaș pentru  care au aprobate cererile depuse în baza Legii nr. 

15/2003 . Doamna secretară  spune că în ședința din luna ianuarie 2016 se va iniția proiectul de 

hotărâre  pentru atribuirea parcelelor repartizate tinerilor din  localitatea Diniaș.  

 Domnul consilier  Paul Pteru solicită câteva lampi pentru iluminatul public în localitatea 

Sînmartinu Sîrbesc. Domnul primar îi comunică că  se va face un inventar pe strazile din 

Sînmartin iar o persoanaă autorizată se va deplasa să vadă ce fel de lămpi și ce fel de supoturi 

sunt necesare pentru stâlpii pe care vor fi montate lămplile . 

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

declară  şedinţa închisă. Mulțumește domnilor consilieri pentru participare! 

  

                 PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ                                                 SECRETAR 

                       Todorov Vlastimir              Rotaru Elena  

             

                                 
 


