ROMÂNIA
JUDEŢUL TIMIȘ
COMUNA PECIU NOU
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL
Încheiat azi 30 septembrie 2015 (MIERCURI) 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 consilieri în funcţie :dl. Stanoev Borivoi- Goran, dl. Tarța Grigori
, dl. Orosz Viorel , dl. Titerlea Eugen, dl. Urda Ioan, dl. Dorobanțu Ștefan, dl. Negru Grigor , dl.
Horga Traian dl. Bica Adrian , dl. Todorov Vlastimir și ,dl. Țigan Vasile . Lispesc domnii
consilieri Ivan Antonius Cezar, Paul Petru și Șuta Eugen.
Mai participa , dl. primar Mărgărit Ionel și d-na secretar Rotaru Elena , preotul
Ostoin Milorad , soția domnului Jianu Ianu reprezentantul SC Electro Plast SRL și domnul
Ciherean Larion.
Domnul Stanoev Goran – Borivoi , președintele de ședință arată că şedinţa este legal
constituită , participând 11 consilieri din totalul de 14 mandate.
Dă cuvântul preotului Ostoin Milorad . Acesta roagă respectuos consilierii să fie ajutat
cu bani pentru a termina lucrarile la constructia din curtea Bisericii ortodoxe sârbe din
localitatea Diniaș , clădire unde echipa de tamburași din Diniaș face antrenamentele necesare
participării la diferite concursuri. Mai spune ca se impune de urgentă repararea olanelor de la
biserica care sunt deteriorate . Domnii consilieri cer preotului să contacteze un specilaist în
construcții care să facă o estimare a costurilor pentru aceste lucrări , urmând să hotărască în
cunoștintă de cauză .
I se dă cuvântul doamnei Jianu care cere să cumpere terenul aferent construcțiilor
proprietatea SC Electro Plast SRL. situate în extravilanul localității Peciu Nou. Doamna
secretar spune că se va discuta cererea în ședința următoare deoarece este necesar ca la baza
proiectului de hotărâre privind aprobarea vânzării și întocmirea raportului de evaluare , să stea
un referat din partea ing. topograf prin care să arate că aceste teren nu a facut obiectul legilor
fondului funciar, fiind teren extravilan și din partea compartimentelor de admnistrare teritoriu
și taxe și impozite locale privind date cu privire la contractul de concesiune încheiat între
primăria Peciu Nou și această firmă pentru cest teren.

Domnul președinte de ședință dă citire proiectului ordinii de zi ,stabilit conform
Dispoziţiei de primar nr. 173 din 22 septembrie 2015 .
1. Supune aprobării procesul- verbal al ședintei de îndată din data de 15 septembrie 2015 ,
proces verbal publicat pe site-ul primăriei și pus la dispoziția domnilor consilieri cu
ocazia ședintei pe comisii . Nefiind obiecţiunii, se supune la vot procesul verbal de la
şedinţa anterioară a Consiliului Local Peciu Nou şi în unanimitate de voturi se aprobă
conţinutul acestuia.
2. Dezbaterea si aprobarea proiectului de hotarare nr. 109 privind stabilirea taxei pentru
eliberarea atestaului de producă și a carnetului de comercializare a produselor din
sectorul agricol .( inițiator primar)
Domnul consilier Negru Grigor spune ca taxa propusa este prea mare și că sunt
comune în jurul nostru care au stabilit această taxa mult mai mică. D-na secretar aduce
la cunostinta domnilor consilieri ca a fost cheltuită o anumită sumă cu tipizarea acestor
atestate și carnete suportată de Consiliul Județean Timiș , iar sumele cheltuite urmând
să fie recuperate prin grija primăriilor din sumele achitate de solicitanți pentru
eliberarea acestora . În urma discuțiilor purtate , domnul președinte de ședintă supune la
vot proiectul de hotarâre .
Pentru - 8 voturi
Impotriva 3 voturi ( d-nul Horga Traian, Negru Grigor și Titerlea Eugen)
Abtineri – 0
Se adoptă Hotararea Consiliului local nr. 118 .
3

Dezbaterea şi aprobarea proiectului de hotărâre nr. 110 privind stabilirea impozitului
pentru mijloace de transport pe apă ( initiator primar).
Pentru - 11 voturi
Impotriva -0 voturi
Abtineri -0 voturi
Se adoptă Hotărârea Consiliului local nr. 119

4

Dezbaterea şi aprobarea proiectului de hotărârenr. 111 privind modificarea contractului
de concesiune nr. 164 din 17 noiembrie 2011,( initiator primar).
Pentru - 11 voturi
Impotriva -0 voturi
Abtineri – 0 voturi
Se adoptă Hotărârea Consiliului local nr. 120

5

Dezbaterea şi aprobarea proiectului de hotărâre nr. 112
privind prelungirea
contractului de închiriere nr. 5933 din 8 septembrie 2008 ( initiator primar).
Pentru - 11 voturi
Impotriva – 0 voturi
Abtineri – 0 voturi
Se adoptă Hotărârea Consiliului local nr. 121

6

Dezbaterea şi aprobarea proiectului de hotărăre
nr. 113 privind prelungirea
contractului de închiriere nr. 7738 din 12 octombrie 2015( initiator primar).
Pentru - 11 voturi

Impotriva – 0 voturi
Abtineri – 0 voturi
Se adoptă Hotărârea Consiliului local nr. 122
7

Dezbaterea şi aprobarea proiectului de hotărăre nr 114 privind prelungirea contractului
de închiriere nr. 5146 din 15 mai 2012( initiator primar).
Pentru - 11 voturi
Impotriva -0
Abtineri -0
Se adoptă Hotărârea Consiliului local nr. 123

8

Dezbaterea şi aprobarea proiectului de hotărâre nr. 115 privind prelungirea contractului
de închiriere nr. 7767 din 13 octombrie 2011 ( inițiator primar)
Pentru -11 voturi
Impotriva -0
Abtiner-0
Se adoptă Hotărârea Consiliului local nr. 124

9

Dezbaterea şi aprobarea proiectului de hotărâre nr. 116 privind completarea hotărârii
nr. 85 din data de 26 iunie 2014 prin care s-a modificat titularul contractului de
închiriere nr. 6155 din 15 noiembrie 2006, ( inițiator primar)
Doamna secretar aduce la cunoștința domnilor consilieri că o dată cu adoptarea
hotărârii nr. 85 din 26 iunie 2014 , în urma decesului titularului contractului de
închiriere s-a schimbat titularul contractului în sensul ca soția supraviețuitoare devine
titular dar nu s-a transferat acesteia și datoriile la chirie datorate de soțul decedat.
Pentru -11 voturi
Impotriva -0
Abtiner-0
Se adoptă Hotărârea Consiliului local nr. 125

10 Dezbaterea şi aprobarea proiectului de hotărâre nr. 117 privind stabilirea tarifelor de

închiriere teren pentru amplasarea panourilor publicitare , aprobarea contractului cadru
și închiriere suprafetei de 2mp. teren din domeniul public domnului Ghinea Ioan
( inițiator primar)
Pentru -11 voturi
Impotriva -0
Abtiner-0
Se adoptă Hotărârea Consiliului local nr. 126

11. Domnul președinte de ședință dă citire cererilor cetățenilor.

- doamna doctor Liubimirescu Natașa solicit să se ia măsuri vis a vis de tinerii
care fac mizeria pe treptele cabinetului medical din localitatea Sînmartinu Sîrbesc , precizând și
numele acestor tineri. I se va răspunde că nu este de competența consiliului local săa ia măsuri
ci de competența poliției.
- doamna Marcov Iliana solicit o locuință socială . Va fi trecută pe lista de
priorități urmând să i se repartizeze o locuință tinând seama de această listă.
- doamna Pau Iuliana solicită să fie anuntată atunci când se va ține licitație
pentru vânzarea clădirii din localitatea Sînmartinu Sîrbesc de la nr. 325 . Domnul primar
transmite domnilir consilieri că acel spatiu are destinația economică și că nu se va schimba
deocamdată destinația spațiului pentru locuință .
Conducerea Liceului Teoretic Peciu Nou , prin adresele nr. 5668 din 10.09.2015 si 5704
din 10.09.2015 solicita numirea reprezentantilor Consilului local Peciu Nou in cadrul
Consiliului de administratie al liceului , respectiv , membru in Comisia pentru evaluarea si
asigurarea calitatii in unitatea de invatamant , Liceul Teoretic Peciu Nou.
La propunerile domnului primar și a domnilor consilieri sunt aleși următorii consilieri:
În comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calitătii în unitatea de învațământ Liceul Teoretic
Peciu Nou , domnul Horga Traian.
În Consiliul de administrație al Liceului Teoretic Peciu Nou , domnii consilieri Urda Ioan ,
Țigan Vasile și Todorov Vlastimir.
Dl. Stanoev Borivoi Goran
– preşedinte şedinţă întreabă consilieri dacă mai sunt
problem de discutat la diverse .
Domnul consilier Negru Grigor întreabă când se va da teren tinerilor din localitatea
Diniaș, care au cereri depuse în bazaq Legii 15 /2003. Domnul viceprimar îl anunță că este teren
suficiet pentru toti cei care au depus cereri pentru localitatea Diniaș, doar că sunt în lucru CF
pentru încrierea retragerii dreptului celor care nu au început construcția în termenul stabilit de
lege. Dorește deasemenea să știe de ce autobuzul care transport elevii la școală vine prima data ,
doar la Diniaș și apoi merge la Sînmartinu Sîrbesc , fapt care face ca elevii de la Diniaș să se
trezească prea devreme și să fie părinți nemulțumiti de acest lucru. Propune să se schimbe
programul autobuzului. Domnul primar îl sfătuiește să ia legatura cu conducerea Liceului
Teoretic Peciu Nou pentru rezolvarea acestei probleme.
Domnii consilieri Horga Traian și Dorobanțu Ștefan întreabă când va fi apa potabilă în
Peciu Nou. Li se răspune de către domnul viceprimar că procesul de clorinare durează două luni
iar că pentru a doua zi este stabilită întâlnirea cu reprezentanții firmei APSOLUT unde se vor
discuta toate aspectele legate de procedurile efectuate la stația de apă din Peciu Nou , de
termenele de execuție a lucrarilor , etc.
Domnul consilier Urda Ioan propane să se ia în dicuție și efectuarea unei operațiuni
tehnice la ieșirea apei din stație , înainte de a intra pe conductele de alimentare.
Domnul președinte de ședință , văzând câ nu mai sunt alte probleme care să fie discutate
la acest punct , declară şedinţa închisă. Mulțumește domnilor consilieri pentru participare!
PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ
Stanoev Borivoi Goran

SECRETAR
Rotaru Elena

