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Cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local Peciu Nou , convocată de primarul comunei, 

domnul Mărgărit Ionel , în baza dispozițiie nr. 140 din 20 august 2015 .  

 SUNT PREZENŢI   Bica Dorin , Ivan Antonius – Cezar , Paul Petru , Todorov Vlastimir ,  

Stanoev Borivoi- Goran , Tarța Grigori, Titerlea Eugen,Țigan Vasile , Urda Ioan , Șuta Eugen .  Sunt 

absenți  : Horga Traian, Dorobanțu Ștefan , Orosz Viorel și  Negru Grigor.  

 

     PARTICIPĂ: 

-  doamna Rotaru Elena  - secretara comunei,  

            - doamna Toma Antonia – inspector în cadrul compartimentului de Urbanism și amenajarea 

teritoriului al  Primăriei comunei Peciu Nou, 

Domnul Stanoev Borivoi - Goran ,  președinte de ședinta –  aduce la cuniștință că  suntem statutari 

și  deschide lucrarile sedinței ordinare.  

În sală  se află doamna Tomolea Magdalena căreia domnul președinte îi dă cuvântul. 

Aceasta aduce la cunoștința domnilor consilieri că are somație cu executare întrucât a acumulat 

datorii mari la plata impozitelor și taxelor locale , că a reușit să platească parte din datorii , că 

intenționează să achite tot debitul însă  spune că îi este imposibil să achite majorarile de întarziere care au 

ajuns să însumeze 13.500 lei . Domnul președinte o îndeamnă pe doamna Tomolea să depună o cerere , să 

atașeze toate actele medicale  și certificatul de deces al soțului dânsei  și să solicite scutire sau eșalonare a 

acestor datorii , domnul Ivan Antonius – Cezar cere să se inițieze un proiect de hotărâre , să se caute  

temeiul legal , pentru  astfel de cazuri . 

D-na Tomolea părăsește sala de ședintă.  

D-nul președințe dă citire ordinei de zi : 

 

1. Proiect de hotărâre nr. 99 din 19 august 2015 privind modificarea HCL nr. 81 din 25 iunie 2015 . 

 Initiator : primarul comunei Peciu Nou  

 Referat : secretara comunei 

 Pr. de hotărâre : primarul comunei Peciu Nou 

 Doamna secretara aduce la cunoștința consiliului local ca prin adresa nr. 8934/S3/03.08.2015 , 

Instituția Prefectului – Județul Timiș - Contencios administrativ cere reanalizarea Hotărârii de consiliu nr. 

81 din 25 iunie 2015 prin care s-a aprobat modificarea Regulamentului privind înregistrarea  , radierea și 

ținerea vehiculelor pentru care nu există obligația înmatriculării ,modificare care s-a făcut fără respectarea 

legislației în vigoare.  

 

Se supune la vot  si se  adopta Hotararea nr. 107 din 27.08.2015 privind  modificarea HCL nr. 81 din 

25 iunie 2015 , cu un număr de 10 voturi  “ pentru “ 

 

2. Proiect de hotarare nr. 100 din 19 august 2015  privind aprobarea documentațiie tehnice de 

dezmembrare a imobilului cu numar cadastral 406173 – Peciu Nou. 

 Initiator : primarul comunei Peciu Nou 

 Referat :  compartiment urbanism si amenajarea teritoriului. 

 Pr. de hot.: primarul comunei Peciu Nou 

      În urma dicuțiilor purtate   , se supune la vot  si se  adoptă Hotararea nr. 108 din 27.08.2015  privind 

aprobarea documentațiie tehnice de dezmembrare a imobilului cu numar cadastral 406173 – Peciu Nou , 

cu un număr de 10 voturi „ pentru „ 



 

3.  Proiect de hotarare nr. 101 din 17 august 2015 privind scutirea de la plata taxelor locale și  

acordarea unui ajutor de urgență doamnei Popescu Cristina- Felicia. 

 Initiator : primarul comunei Peciu Nou 

 Referat : secretara comunei, 

 Pr. de hot.: primarul comunei Peciu Nou 

   În urma dicuțiilor purtate , se supune la vot  si se   adopta Hotararea nr. 109 din 27.08.2015 

scutirea de la plata taxelor locale și  acordarea unui ajutor de urgență doamnei Popescu Cristina- Felicia,  

cu  10 voturi “ pentru”  

 

4. Proiect de hotarare nr. 102 din 19 august 2015 privind prelungirea contractului de închiriere nr. 

8475 din 19septembrie 2013 , încheiat între Primăria Peciu Nou și doamna Rus Mariana .   

 Initiator : primarul comunei Peciu Nou 

 Referat : compartimentul administrare patrimoniu 

 Pr. de hot.: primarul comunei Peciu Nou  

În urma dicu’iilor purtate , se supune la vot  si se   adopta Hotararea nr. 110 din 27.08.2015 privind 

prelungirea contractului de închiriere nr. 8475 din 19 septembrie 2013 , încheiat între Primăria Peciu Nou 

și doamna Rus Mariana  , cu un număr de 10 voturi  “pentru “ 

 

5. Proiect de hotarare nr. 103 din 19 august 2015 privind prelungirea contractului de închiriere nr. 

5105 din 14 mai 2012 pentru suprafața de 223 mp. Teren , încheiat între Primăria Peciu Nou și doamna 

Mantea Andreea- Vasilica. 

 Initiator : primarul comunei Peciu Nou 

 Referat : compartiment administrare patrimoniu 

     Pr. de hot.: primarul comunei Peciu Nou  

În urma discuțiilor purtate ,se supune la vot  si se   adopta Hotararea nr. 111 din 27.08.2015  privind 

prelungirea contractului de închiriere nr. 5105 din 14 mai 2012 pentru suprafața de 223 mp. Teren , 

încheiat între Primăria Peciu Nou și doamna Mantea Andreea- Vasilica , cu un număr de 10 voturi  

„pentru” 

 

6. Proiect de hotarare nr. 104 din 25 august 2015 privind reprezentarea în instantă a comunei Peciu 

Nou, 

 Initiator : primarul comunei Peciu Nou 

 Referat  : primarul comunei Peciu Nou  

 Pr. de hot.: primarul comunei Peciu Nou 

         În urma discuțiilor purtate , se supune la vot  si se adopta Hotararea nr. 112 din 27.08.2015  privind 

reprezentarea în instantă a comunei Peciu Nou , cu un număr de 9 voturi  “ pentru “ și o abținere  

(domnul Ivan Antonius- Cezar ) .  

 

Domnul președinte supune la vot procesul verbal al sedinței de îndată  din data de 20 august 2015 , 

domnii consilieri , in unanimitate , sunt  de acord cu conținutul acestuia.  

 

7. Cereri  , diverse . 

 

1. Domnul Scheușan Ioan reprezentant al firmei SC PANOU ENERG SRL solicită aprobarea 

renunțării la documentația de - Plan Urbanistic General – pentru construire parc fotovoltaic și emiterea 

unei hotărâri a consiliului local în vederea reintroducerii terenului în circuitul agricol.  Doamna Toma 

Antonia , prezentă la ședintă da citire raferatului de specialitate prin care arată că nu este necesară 

hotărârea consiliului local pentru schimbarea categoriei de folosintă acest lucru se face prin întocmirea 

unei documentații conform art. 4 alin 4  din Ordinul MAPDR/MAI nr. 897/798 din 2005 , si anume :   

„Pentru reintroducerea terenurilor în circuitul agricol se va elibera un aviz comun de către direcția 

pentru agricultură și dezvoltare rurală și oficiul de cadastru și publicitate imobiliară , pe baza unei 

documentații” depusă de cei interesați  

       Doamna secretara va raspunde in termen legal solicitarii domnului Scheușan Ioan.    



 

2. Doamna Harsan Elena  - administrator al BIARY SPA cu sediul în Peciu Nou nr. 465 A  solicită 

prin cerera nr. 8 din 6 iulie 2015 compensarea sumei de 16524 lei reprezentând contravaloarea construirii 

unui drum de acces riveran care asigură accesul  la trei proprietăti . Atașează o situație de lucrări pentru 

suma solicitată . Din referatul de specialitate al doamnei Tunsu Adriana- inspector la Primăria Peciu Nou 

înțelegem că doamna Harsan Elena nu face dovada calitătii de creditor al unității administrativ teritoriale, 

nu face dovada acceptului Consilului local pentru construirea drumului de acces menționat , priu urmare 

nu putem da curs acestei cereri . Doamna secretară va da răspuns în termen legal. 

 

3. Doamna Paraschiv Maria  , asociat unic al SC. COFETĂRIA MAIESTASRL  solicită anularea 

taxei de salubrizare si cheltuielile de executare . Din referatul doamnei Tunsu Adriana – inspector la 

Primăria Peciu Nou înțelegem ca doamna Paraschiv Maria nu a încunoștiințat Primăria ca  a suspendat 

activitatea firmei mai sus menționate, ba mai mult are un contract de prestări servicii valabil platind la zi 

paza și pompierii dar refuzând să plătească salubritatea. Doamna secretara ăi va comunica în scris 

doamnei Paraschiv ca nu va fi scutită de la plata taxei de salubritate și a cheltuielilor de executare , 

invitând-o la primărie să depună o cerere prin care să solicite de acum înainte reducerea aceste taxe la 

jumătate ( așa cum este stipulat în hotărarea Consiliului local ) pâna la reânceperea activității. Domnul 

consilier Șuta Eugen intervine și spune să i se solicite doamnei Praschiv dovadă că are activitatea 

suspendată.  

 

        Domnul consilier Șuta Eugen întreabă ce ar trebui să se facă pentru ca serviciile prestate 

locuitorilor de către Primăria Peciu Nou să fie eficiente. Domnul consilier Țigan Vasile îi spune că trebuie 

să se pună în aplicare Hotărârea Consiliului local prin care s-a hotărât înființarea unui SRL în subordinea 

consiliului local și nu înțelege de ce se amână înfiintarea acestei societăți care  ar aduce profit primăriei.  

Domnul Țigan împreuna cu 8 consilieri cer să  i se aducă la cunoștintă primarului să convoace consiliul 

local în  ședință extraordinară  , în data de 10 septembrie 2015 la care să participe în mod obligatoriu 

doamna  Orosz Stela – inspector la compartimentul finaciar – contabil care va prezenta consiliului local o 

situație cu veniturile și cheltuielile serviciilor locale. Deasemenea doresc ca la această ședintă să participe 

și un reprezentant al firmei de avocatură SABOU, BURZ&CUC pentru clarificarea unor apsecte legate de 

contractul de asistență judiciară.  

 Domnul viceprimar – Tarța Grigori aduce la cunoștința domnilor consilieri că drumul de pămât 

cere face legătura dintre cele două sate , Diniaș și Sînmartinu Sîrbesc este drum comunal și că se va 

încerca accesarea de fonduri nerembursabile pentru pietruirea și asfaltarea lui , acest lucru fiind în 

beneficiul cetățenilor și elevilor navetiști.  

Domnul Țigan Vasile cere ca la ședința extraordinară din data de 10 septembrie 2010 să fie invitat 

un reprezentant al firmei care construiește drumurile comunale ,ceilalți domni consilieri susțin solicitarea 

acestuia.  Domnul viceprimar se va îngriji să încunoștiințeze conducerea firmei despre doleanța domnilor 

consilieri .  

 

 

 Nemaifiind alte probleme pe ordinea de zi , domnul președinte declară ședința inchisă.  

 

 

 

                        PRESEDINTE DE SEDINTA, 

                                    CONSILIER 

                                SECRETAR, 

                     STANOEV BORIVOI - GORAN                            ROTARU  ELENA  

 

  
                                                                              


