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PROCES VERBAL
Încheiat azi 6 ianuarie 2016 (MIERCURI) orele 16.00, cu ocazia sedinţei de îndată a
Consiliului Local Peciu Nou, convocată de către o treime din consilierii în funcție , Urda Ioan,
Titerlea Eugen , Țigan Vasile și Horga Traian și Negru Gligor, în conformitate cu prevederile
Legii nr. 215/2001, republicată , cu modificările şi completările ulterioare .

La şedinţă participă un număr de 9 consilieri în funcţie din totalul de 14 mandate :dl.
Stanoev Borivoi- Goran, dl. Tarța Grigori, dl. Bica Dorin, dl. Titerlea Eugen, dl. Urda Ioan, dl.
Dorobanțu Ștefan , dl. Horga Traian , dl Șuta Eugen și dl Țigan Vasile. Lispesc domnii
consilieri Negru Grigor, Orosz Viorel, Todorov Vlastimir, Paul Petru .
Mai participă , dl. primar Mărgărit Ionel, d-na secretară Rotaru Elena , d-na Orosz
Stela inspector la compartimentul finaciar- contabil al Primăriei Peciu Nou , d-na Văran Alina
inspector de specilitate la compartimentul de Achizitii publice și domnul Fărcălău Iaan, fostul
primar al comunei Peciu Nou. Domnul Ivan Antonius- Cezar , consilier local este prezent la
lucrările ședinței , acesta neavând drept de vot deoarece s-au efectuat demersurile in luna
decembrie a anului 2015 pentru suspendarea acestuia din funcția de consilier local pentru
absența de la mai mult de trei ședințe de consiliu , urmând ca la ședința ordinară din luna
ianuarie 2016 să fie validat mandatul domnului Kaufmann Francisc- Adalbert, în urma
vacantării funției de consilier local al domnului Ivan Antonius- Cezar , sens în care , cu adresa
63 din 15.12.2015 Partidul Național Liberal- Filiala Timiș au înaintat propunerea de validare a
domnului Kaufmann.
Domnul Todorov Vlastimir , președintele de ședință , ales pentru o perioadă de trei luni ,
lispește motivat, ceea ce impune alegerea unui președinte care să conducă lucrările acestei
ședințe de îndată. Este propus domnul Dorobanțu Ștefan , cu unanimitate de voturi acesta este
ales președinte de ședință.
Cu unanimitare de voturi se adoptă Hotărârea nr. 3
Domnul președinte de ședință dă citire ordii de zi.
-adoptarea horărârii privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiuniii de
dezvoltare la data de 31 decembrie 2015 din excedentul bugetar local al anilor precedenți.
-avizarea documentațieiprivind delegarea gestiunii prin concesiune a serviciilor de
colectare – transport al deșeurilor.

Doamna Orosz Stela – inspector la compartimentul financiar – contabil ia cuvântul
aducând la cunoștintă domnilor consilieri ca suma deficitului bugetar este de 2.227.000 lei sumă
care a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului local nr. 24 din 9 februarie 2015 a fi utilizată în
anul 2015 pentru obiectivele din secțiunea dezvoltare , acestea fiind:
- inființartea Centrului de asistență după programul școlar de tip afterscholl în
localitatea Peciu Nou, cu suma de 211.000 lei ,
- inființarea rețelei de alimentare cu apă potabilăîn localitatea Sînmartinu Sîrbesc
comuna Peciu Nou , județul Timiș cu suma de 220.000 lei ,
- înființare rețea de canalizare a apelor uzate menajere și a stației de epurare în
localitatea Sînmartinu Sîrbesc , comuna Peciu Nou cu suma de 1.796.000 lei.
În conformiate cu Ordinul Ministerului Finațelor Publice nr. 4075/2015 privind aprobarea
Normelor Metodologice privind încheierea execițiului bugetar al anului 2015 , unitățile
administrativ teritoriale care au utilizat în cursul anului 2015 sume din excedentul anilor
precedenți pentru realizarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare au obligația aprobării definitive
a acestora prin Hotărârea Consiliului local.
În urma discuțiilor , se supune la vot aprobarea acoperirii definitive a deficitului bugetar al
secținuii de dezvolatre la data de 31 decembrie 2015 .
Cu unanimitate de voturi se adoptă Hotarârea nr. 1 .
Domnul președinte de ședintă da citire puctului 2 din convocator, adresa nr. 2144 din
21 decembrie 2015 a Asociației de Dezvoltare Inttercomunitară Deșeuri Timiș , ADID , prin
care ni se transmite documentația de atribuire pentru delegarea gestiunii prin concesiune a
serviciilor de colectare – transport al deșeurilor municipale din zana 1 a județului Timiș , zonă
în care este inclusă si unitatea noastră administrativ teritorială. -proiectul de hotarare nr. 150
din 7 decembrie 2015 privind aprobarea Agendei cultural- sportive a comunei Peciu Nou pe
anul 2016.
Domnul Fărcălău Ioan cere cuvântul pentru a lămuri unele aspecte legate de acest
subiect, mai ales, pentru faptul ca fiind primar al comunei în anul 2009 a semnat alături de
incă 99 de entități publice aderarea la ADID , aderare neecsară pentru accesarea de fonduri
nerambusabile pentru închiderea gropilor de gunoi existente, construirea deponeului de la
Ghizela și a stației de tranzit din Timișaoara. Mai supune la la acea dată nu s-a pus în discuție
delegarea gestiunii serviciului de colectare- transportdeșeuri. Ulterior , spune domnul Fărcălău
, ar fi fost invitat la sediul ADID să semneze un act adițional care trebuia legalizat la notarul
public , prin care își exprima acordul cu privire la delegarea gestinuii serviciului de colectaretransport gunoi, lucru pe care l-a refuzat , în același fel procedând și alți primari din județ care
aveau funcțional serviciul de salubritate. Arată că serviciul de salubriatte al comunei noastre
este licențiat, este dotat cu autospecială pentru colectarea deșeurilor, iar doamna Orosz Stela
intervine și le comunică domnilor consilieri ca serviciul este rentabil deoarece s-a incasat în
anul 2015 de la persoane fizice și juridice , dublu față de căt s-a cheltuit pentru acest serviciu .

Domnul președinte de ședință , supune la vot propunerea pentru menținerea serviciului
de salubritate la comuna Peciu Nou.
Cu unanimitate de voturi se adoptă hotărârea nr. 2.
Nemaifiind alte puncte înscrise pe ordinea de zi domnul președinte declară ședința închisă.
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