ROMÂNIA
JUDEŢUL TIMIȘ
COMUNA PECIU NOU
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL
Încheiat azi 28 iulie 2016 (JOI) orele 18,00
cu ocazia ședinței ordinare a consiliului local
La şedinţa ordinară a consiliului local al comunei Peciu Nou , participă :
Consilierii locali , ANTON LIANA – ZAMFIRA, BICA DORIN, HODOȘAN MIRCEA- CODRUȚ,
IVAN ANTONIUS – CEZAR, LUNGU BOGDAN, NEGRU GRIGOR, STOIANOV SPASA, STOICA
AUREL ,TARȚA GRIGORI ,TITERLEA EUGEN ,TODOROV VLASTIMIR, ȚIGAN VASILE și VLASICI
NICOLETA , lipsesc motivat domnul Fărcălău Ioan și domnul Stanoev Borivoi- Goran.
La ședință mai participă : primarul comunei, domnul Drăgan Gabriel- Răzvan , doamna secretar
Rotaru Elena , doamna Mihai Iasmina –consilierul juridic , domnul Hiris Petru , director de producție la
AQATIM Timiș și cca. 60 de cetățeni ai comunei.
Domnul Todorov Vlastimir- președintele de ședință , văzând că este intrunit cvorumul , declară
ședința deschisă. Dă citire odinei de zi , solicitând suplimentarea acesteia cu încă două proiecte de
hotărâre care vor fi dezbătute în cadrul ședinței și anume , proiect de hotărâre nr. 13 din 26 iulie 2016
privind aprobarea indicatorilor tehnico economici și a documentației faza – documentație de Avizare a
Lucrărilor de Intervenții ( DALI) aferentă obiectivului de investiții – Modernizare străzi comunale în
localitatea Peciu Nou , comuna peciu Nou , județul Timiș - și rectificarea bugetului local pe trimestrul III
2016. Domnul președinte de ședință propune analizarea referatului primarului comunei prin care propune
stabilirea modalității de funcționare a serviciului de alimentare cu apă , amintind că la nivelul comunei
Peciu Nou a fost înființată prin hotărâre de consiliu local societatea CONSLOCSERV PECIU NOU SRL.
Doamna Mihai Iasmina , juristul consiliului local aduce la cunoștința celor prezenți că potrivit dispozițiilor
Legii nr. 241/2016 , serviciile de alimenatre cu apă , care funcționează ca și compartiment în aparatul de
specialitate al primarului trebuie reorganizate în servicii cu personalitate juridică , astfel , în ceeea ce ne
privește avem posibilitatea de a reorganiza serviciul , de a delega serviciul societății înfiintate sau de a
delega acest serviciu AQATIM-ului .
Fiind invitat să paricipe la discuții , domnul Hiriș Petru – directorul de producție al Aqatim , ia
cuvântul explicând audienței ce înseamnă societatea, ce activități desfășăară pentru comunele care au
delegat serviciul de alimentare cu apă și canalizare societății și că odată cu concesionarea serviciului
comuneiPeciu Nou de alimentare cu apă , prețul / mc. al apei potabile va fi de 3,11 lei , cu TVA . Având în
vedere că prețul actaul este de 1,50 lei/mc , cetățenii aflați în sală au începul să vocifereze , fapt care a
dus la perturbarea desfășurării ședinței. Domnul președinte roagă pe cei prezenți să se înscrie la cuvânt .
Domnul consilier local Negru Grigor întreabă ce va face Aqati-mul referitor la calitatea apei în comuna
noastră. Domnul Hiriș asigură pe cei prezenți că apa distribuită va fi potabilă , spunând că societatea este
monitorizată și verificată de instituțiile abilitate , asta făcând imposibilă distribuirea apei care nu se
încadrează în parametri. Deasemenea este întrebat ce se va întâmla cu muncitorii angajați ai primăriei la
compartimentul de gospodărie comunală – alimentare cu apă, vor fi preluați de societatea Aqatim? Domnul
Hiriș răspunde că parte din cei șase muncitori vor fi preluați , posibil doi din cei șase care lucrează în
prezent la serviciul de apă vor fi preluați de societate.

Domnul viceprimar ia cuvântul expunând situația costurilor la alimentarea cu apă.
Arată că din calcule contabile rezultă ca serviciul de alimentare cu apă , în momentul de față nu este
profitabil , nu se încasează apa extrasă din subteran , mai mult de jumătate din apa distribuită nu este
plătită fapt care duce la pierderi mari suportate din bugetul primăriei . Mai sunt necesare lucrările de,
curățarea a bazinelor de depozitare a apei ( au fost scoase din aceste bazine cca. 6 cupe de nisip) ,
filtrarea și tratarea apei . Pe marginea celor expuse s-au iscat discuții în sală , cetățenii imputând
primăriei faptul că plătesc apa care nu este potabilă fiind nevoiți să- și cumpere apă de băut . Domnul
viceprimar le comunică celor prezenți că în urma analizelor primite de la DSP apa în comuna Peciu Nou
este potabilă, deci se poate consuma.
Domnul Urda Ioan , administratorul societății CONSLOCSERV PECIU NOU SRL ia cuvântul
expunând pe scurt situația acestui SRL , arătând că acesta este în subordiea Consiliului local , va fi un
serviciu al comunității iar prețul / mc. de apă va fi mult mai mic decăt cel perceput de Aqatim .
Ia cuvântul domnul consilier Țigan Vasile care roagă cetățenii prezenți să înțeleagă și să susțină varianta
SRL- ului pentru ca acest serviciu să rămână al comunității . Același lucru îl face și domnul primar Drăgan
Gabriel Răzvan rugând cetățenii să dea o șansă acestui SRL .
Domnul președinte de 5 minute , anunțând că la reluarea lucrărilor ședinței se va da citire ordinei
de zi .
Se reia ședința, domnul președinte dă citire ordinei de zi .
Supune la vot arobarea procesului- verbal al ședinței extaordinare a Consiliului local Peciu Nou
din data de 15 iulie 2016 , în forma redactată și publicată pe siteul primăriei .
Cu unanimitate de voturi, 13 prezenți din totalul de 15 mandate , procesul verbal este aprobat ,
adoptându-se Hotărârea nr. 17 .
1. Proiect de hotărâre nr. 8 din 22 iulie 2016 privind intabularea drumurilor Ds17, Ds18,Ds24 și Ds
26 din localitatea Sînmartinu Sîrbesc.
În urma discuțiilor purtate , se supune la vot proiectul de hotărâre . Cu un număr de 13 voturi
“ pentru “ se adoptă Hotărârea nr. 18.
2. Proeict de hotărâre nr. 9 din 22 iulie 2016 privind revocarea HCL nr. 48 din 19 martie 2012 pentru
stabilirea taxei de închiriere a sălii de festivități și a bucătăriei din imobilul cu destinația de cămin
cultural din localitatea Peciu Nou. Doamna Mihai Iasmina, consilier juridic , adduce la cunoștința
domnilor consilieri locali că acest imobil ( căminul cultural ) poate fi închiriat însă fără dotările
existente , aceste dotări constând în mese, scaune și instalația de sonorizare fiind achiziționate prin
proiecte cu fonduri nerambursabile , iar până în anul 2020 nu este permisă înstrăinarea su
închirierea acestora.
În urma discuțiilor purtate , se supune la vot proiectul de hotărâre . Cu un număr de 13 voturi
“ pentru “ se adoptă Hotărârea nr. 19
3. Proiect de hotărâre nr. 10 privind stabilirea modalității de administrare a imobilelor cu destinația
de cămin cultural aflate în proprietatea public a comunei Peciu Nou .
În urma discuțiilor purtate , se supune la vot proiectul de hotărâre . Cu un număr de 12 voturi
“ pentru “ și 1 ” abținere „( Ivan Antonius- Crezar ) se adoptă Hotărârea nr. 20..
4. Proiect de hotărâre nr. 11 din 22 iulie 2016 privind închirierea prin licitație publică cu strigare a
apartamentului nr. 4 din imobilul cu nr.325 din localitatea Sînmartinu Sîrbesc. Doamna Mihai
Iasmina prezintă domnilor consilieri situația acestui imobil comunicându-le că exista o cerere din
partea doamnei Pau Iuliana Dragana , care locuiește în acel apartament împreună cu trei copii

minori din anul 2012 luna august , care a făcut unele reparații la zidărie și acoperiș și care dorește
să intre în legalitate , în prezent locuind aici fără forme legale. Legat de acest imobil doamna
consilier juridic spune că trebuie închiriat la licitație publică cu strigare dându-i astfel posibilitatea
doamnei Pau să se înscrie la licitație și să închirieze apartamentul. Pe marginea acestui proiect se
iscă diverse discuții în contradictoriu . Domnul președinte de ședință supune la vot poiectul de
hotărâre , care nu întrunește votul necesar adoptării hotărârii , votând împotrivă domnul Lungu
Bogdan, doamna Vlasici Nicoleta , domnul Bica Dorin și domnul Titerlea Eugen , voturile
„ pentru”, în număr de 9 foond insuficiente pentru adoptarea hotărârii find vorba despre
patrimoniul comunei , adoptarea acestei hotărâri fiind posibilă cu un număr de 10 voturi
“ pentru”.
5.

Proiect de hotărâre nr. 12 din 22 iulie 2016 privind completarea HCL nr. 68 din 15 iulie 2016 .
Cu hotărârea mai sus menționată au fost desemnați reprezentanți ai consiliului local în Consiliul de
administrație și Comisia de asigurare a calității la Liceul Teoretic Peciu Nou. Se solicita
suplimentarea numărului membrilor în Consiliul de administratie . Sunt propuși domnul Todorov
Vlastimir și domnul Stoica Aurel. Președintele de ședință supune la vot propunerea .
Cu un număr de 13 voturi “ pentru “ se adoptă Hotărârea nr. 21.

6. Proiect de hotărâre nr. 13 din 26 iulie 2016 privind aprobarea indicatoriilor tehnico- economici și
a documentației faza – Documentație de Avizare a Lucrărilor de Investiții (DALI) aaferentă
obiectivului de investiție – Modernizare străzi comunale în localitatea Peciu Nou , comuna Peciu
Nou , județul Timiș.
În urma discuțiilor purtate , se supune la vot proiectul de hotărâre . Cu un număr de 13 voturi
“ pentru “ se adoptă Hotărârea nr. 22.
6. Proiect de hotărâre nr. 14 – Rectificarea bugetului local pe trimestrul III 2016.
Doamna Orosz Stela- inspector la compartimentul financiar – contabil prezintă domnilor consilieri ,
detailat , anexa cu propunerea pentru rectificare .
În urma discuțiilor purtate , se supune la vot proiectul de hotărâre . Cu un număr de 12 voturi
“ pentru “ și 1 “ abținere “( dl. Hodoșan Mircea – Codruț) se adoptă Hotărârea nr. 23.
Domnul președinte de ședință dă citire referatului primarului comunei Peciu Nou prin care solicită
stabilirea modalității de functționare a SRL CONSLOCSERV PECIU NOU SRL, amintește domnilor
consilieir că este oportună clarificarea situației SRL – ului deja înființat și , propune să se voteze
continuarea demersurilor pentru delegarea serviciului public de apă și canal acestui SRL . Consilierii
prezenți la ședință sunt pentru continuarea demersurilor în ceea ce privește cele arătate mai sus, domnul
viceprimar Ivan Antonius- Cezar și domnul consilier Hodoșan Mircea- Codruț , se abțin.
Domnul viceprimar , cere cuvântul și aduce în discuție situația școlilor și a grădinițelor din cele
două sate aparținătoare , Diniaș și Sînmartinu Sîrbesc. Propune ca elevii care învață simultan , să fie
transferați la Liceu în Peciu Nou , astfel, reducându-se cheltuielile cu transportul elevilor și bineânțeles
eficientizarea învățământului pentru aceștia.

Doamna Mihai Iasmina dă citire referatului întocmit de către doamna Toma Antonia Maria –
inspector arhitect acre aduce la cunoștința consiliului local Peciu Nou că există o construcție identificată
pe pășunea cu nr. cadastral 1276 , ridicată ilegal de către domnul Cosma Valer , domnii consilieri
stabilind ca este de datoria primarului prin compartimentul de specialitate să ia măsurile necesare intrării
în legalitate sau demolării acestei construcții .
Nemaifiind alte puncte înscrise pe ordinea de zi, domnul președinte declară ședința închisă.
Președinte de ședință
Todorov Vlatimir__________

Secretar
Rotaru Elena __________

