ROMÂNIA
JUDEŢUL TIMIȘ
COMUNA PECIU NOU
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL
Încheiat azi 1 februarie 2016 (LUNI ) 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. Bica Dorin , dl. Șuta Eugen și
domnul Kaufmann Francisc - Adalbert . Lispsec domnii consilieri Orosz Viorel și Horga Traian.
Mai participa , dl. primar Mărgărit Ionel, d-na secretară Rotaru Elena, dl Sale Vasile, dl.
Staiceanu Gheorghe și dl. Dragan Cosmin .
Doamna secretar aduce la cunoștința domnilor consilieri că mandatul de președinte de ședință al
domnului Todorov Vlastimir a expirat rugând domnii consilieri să facă propuneri pentru un nou președinte
pentru o perioadă de trei luni. Este propus domnul Dorobanțu Ștefan , propunere supusă la vot și votată în
unanimitate.
Cu 12 voturi pentru de adoptă Hotărârea nr. 15,
Domnul președinte de ședință dă citire ordii de zi , și propune suplimentarea acesteia adoptarea
hotărârii nr. 22 privind întocmirea documentației cadastrale de intabulare a terenurilor cu număr cadastral
DS 22, DS 25,DS 26, DS 27 și DS 29 . Supune la vot ordinea de zi . Ordinea de zi este aprobată în
unanimitate .Dă citire punctelor înscrise pe ordinea de zi .
-proiectul de hotarare nr. 14 din 28 ianuarie 2016 privind aprobarea contului de încheiere a
exercițiului bugetar pe anul 2015, al comunei Peciu Nou. În urma discuțiilor purtate, supune la vot
proiectulde hotarare,
Cu 12 voturi „ pentru „ se adoptă Hotărârea nr.16 .
-proiectul de hotarare nr. 15 din 28 ianuarie 2016 privind aprobarea bugetului local al comunei
Peciu Nou pe anul 2016. În urma discuțiilor purtate , se supune la vot proiectul de hotărâre.
Cu 12 voturi „ pentru „ se adoptă hotărârea nr. 17 .
-proiectul de hotarare nr. 16 din 28 ianuarie 2016 privind acordul de principiu pentru
întocmirea unui PUZ pentru locuințe și servicii pe terenul evidențiat în CF 402811 – Peciu Nou.
În
urma discuțiilor purtate , doamnul președinte supune la vot proiectul de hotarare .
Cu 12 voturi „ pentru „ se adoptă hotărârea nr. 18 .
-proiectul de hotarare nr. 17 din 28 ianuarie 2016 privind întocmirea raportului de evaluare al
imobilului înscris în CF 400093 Peciu Nou în vederea vânzării la licitație publică.
În urma discuțiilor purtate , doamnul președinte supune la vot proiectul de hotarare .
Cu 12 voturi „ pentru „ se adoptă hotărârea nr. 19 .

-proiectul de hotarare nr. 18 din 28 ianuarie 2016 privind aprobarea documentației topografice
pentru rectificarea suprafeței de teren în CF 403037 Peciu Nou.
În urma discuțiilor purtate , doamnul președinte supune la vot proiectul de hotarare .
Cu 12 voturi „ pentru „ se adoptă hotărârea nr. 20 .
-proiectul de hotarare nr. 19 din 28 ianaurie 2016 privind întocmirea raportului de evaluare al
terenului aferent casei de locuit nr. 527 Peciu Nou în vederea vânzării directe 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. 21 .
Domnul președinte dă citire hotărârii nr. 22 din 1 februarie 2016 pentru aprobarea întocmirii
documentației cadastrale de intabulare ab terenurilor cu numere cadastrale DS 22, DS 25, DS 26, DS 27 si
DS 29 situate in intravilanul localitații Peciu Nou. Citeste expunerera de motive a primarului , intervine
domnul viceprimar care spune că este necesară intabularea tuturot drumurilor deoarece trebuie atribuită
denmire fiecărui drum în parte. În urma discuțiilor purtate , domnul președinte supune la vot aprobarea
Hotărârii nr. 22 din 1 februarie 2016.
12 voturi „ pentru „ se adoptă hotărârea nr. 22 .
Domnul președinte roagă cetățenii prezenti în sală să se înscrie la cuvânt . Se înscrie , domnul Sale
Vasile care propune ca anunturile si hotararile adoptate in cadrul sedintelor de consiliu sa fie aduse la
cunoștința cetățenilor și prin intemediul unui ziar local deoarece internetul nu este la îndemâna tuturor
cetățenilor , mai ale a celor în vârstă. Apoi solicită să se construiască o pistă pentru biciclete paralel cu
șoseua , să nu se mai permită locuitorilor comunei să-și construiască trotuarul după bunul lor plac . Sunt
trotuare recent construite care sunt mult mai înalte decât cele vechi acest lucru ducând la accidentări ale
copiilor și persoanelor vârtnice. Mai aduce în discuție faptul că apele pluviale stau în unele locuri la
temeliile caselor deoarece nu au scurgere , propune construirea re rigole pentru deversarea acestor ape în
afara localității. În continure arată ca la ieșirea din Peciu Nou unde sunt construite casele noi sunt parcele
de teren deja împădurite cu boscheți care trebuie tăiați . Propune să se ia legătura cu cei care au primit sau
au cumpărat teren în acel loc să li se pună în vedere că trebuie să întrețină terenul chiar dacă nu au
construit încă locuință.
Domnul consilier Șuta Eugen propune motivarea cetățenilor prin puterea exemplului , astfel spune
că ar trebui ca membrii consiliului local , la sfârșit de săptămână , să se mobilizeze și să intreprindă o
acțiune de curățenie în localitate spunând că astfel cetățenii vor fi mobilizați și le vor urma exemlu. Domnii
consilieri sunt de acord cu propunerea acestuia.
Doamna secretar aduce în discuție din nou adresa Consiliului județean Timis prin care ne sunt
aduse la cunoștință cu titlu orientativ tarifele de închiriere , concesionere și alte tarife stabilite . Înmâneză
fiecărui consilier adresa înreună cu un tabel in care sunt trecute tarifele stabilite pentru comune , tarifele
noastre aprobate prin HCL , tarife care sunt aceleași din anul 2012 rugându-i ca la următoarea ședință a
Consiliului local să facă propuneri pentru majorarea acestor tarife .
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
Dorobanțu Ștefan

SECRETAR
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