
ROMANIA 
JUDETUL  TIMIS 
COMUNA  PECIU-NOU 
CONSILIUL  LOCAL 

PROCES-VERBAL 
REDACTAT CU OCAZIA  SEDINTEI  EXTARAORDINARE A   

CONSILIULUI  LOCAL 
 

 Sedinta  extraordinara   a  consiliului  local  a  fost  organizata  în baza dispoziţiei nr.54  din 30 

aprilie  2014, emisă de domnul  Ioan Fărcălău, primarul comunei Peciu Nou. 

La  sedinta  sunt  prezenti  un numar de 8 consilieri , fiind absenti Domnul Horga Traian , 

domnul Margarit domnul Dragan Cosmin ,domnul Mirianici Predrag , domnul Stanoev Borivoi Goran 

si domnul Viscu Florin  . 

Sunt prezenţi deasemenea   primarul comunei şi consilierul juridic al Consiliului Local. 

 In continuare se trece la dezbaterea şi votarea punctelor  înscrise  pe ordinea de zi: 

-    proiectul   de hotărâre nr. 57 din   30 aprilie  2014  Rectificarea bugetului local pe 

trimestrul II anul 2014 dupa cum urmeza : 

                    I  Sectiunea functionare 

  1. la partea de venituri se suplimenteaza la : 

     - cap.42.02.20 (subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii 

proiectelor finantate din FEN postaderare)  =  252.000 lei 

     -cap. 45.02.04.03(Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala-Prefinantari)  = 4.788.000 lei    

                                                         Total   5.040.000  lei 

 2. la partea de cheltuieli  intervin urmatoarele modificari  la capitolele: 

    - la cap.67.02.03.06-20.02  (casa de cultura-amenajare terasa camin) -60.000 lei 

    - la cap.67.02.03.06-20.02  (casa de cultura-reparatii camin,cantina Dinias -28.000 lei 

    - la cap.67.02.05.01-20.02  (Sport-amenajare sala de sport+stadion) + 66.000 lei 

    - la cap.67.02.05.01-56.07.02  (Sport pentru toleranta-Proiect IPA-Finantare UE) +27.750 lei 

     - la cap.67.02.05.01-56.07.03  (Sport pentru toleranta-Proiect IPA-Cheltuieli neeligibile) +4.250 lei 

    - la cap 70.02.05.01 -20.01.06 (piese generator statia de apa) -20.000 lei 

    - la cap.70.02.50-20.01.05 ( alte servicii in domeniul locuintei-carburanti) + 70.000 lei 

   - la cap.84.02.03.02-20.01.05 ( transporturi-carburanti) + 10.000 lei   

                II Sectiunea  dezvoltare 

la partea de cheltuieli intervin urmatoarele modificari la capitolele: 

    - la cap. 67.02.03.06-56.04.03  Proiect chelt neeligibile masura 322     - 50.000 lei 

     - la cap. 74.02.05.01-71.01.01  Proiectare  si executie dispoz de colectare a apelor pluv -50.000 lei 

    - la cap. 84.02.03.01-71.01.02 Achizitie cilindru compactor + 30.000 lei 

    La cap. 67.02.03.06-56.04.02(Casa de cultura-Proiect Masura 322 dotari)+ 227.000 lei 

    La cap.70.02.50-56.04.02 (Afterschool- Proiect Masura 322 constructie + dotari)+ 632.000 lei 

     La cap. 70.02.05.01 -56.04.02(Apa Sinmartinu Sirbesc-Proiect Masura 322 constructie) + 861.000 

lei 

    La cap. 74.02.06-56.04.02(Canalizare Sinmartinu Sirbesc- Proiect Masura 322 -constructie) 

+1.645.000 lei 

    La cap.84.02.03.01-56.04.02 (Modernizare drumuri comunale- Proiect Masura 322-constr.) 

+1.675.000 lei 

În urma dezbaterilor pe marginea proiectului, cu 8 voturi “pentru”, s-a adoptat 

hotărârea nr.60 
 

Nemaifind alte proiecte inscrise pe ordinea de zi se trece la prezentarea adreselor , referatelor , 

cererilor adresate consiliului local: 

-referatul cu nr. 4758 din 05.05.2014  intocmit de catre domnul viceprimar Urda Ioan prin care solicita 

aprobarea consiliului local pentru achizitionarea unui cilindru compactor necesar pentru realizarea 

lucrarilor de reparare a drumurilor din comuna . 

Domnii consilieri sunt deacord cu aceasta achizitie . 

-referatul cu nr. 4757 din 05.05.2014 intocmit de catre doamna Stoianov Alexandra, referent la 

compartimentul agricol  care adduce la cunostiinta faptul ca este necesara modificarea termenului de 

achitare a taxei de pasunat . 

Domnii consilieri iau la cunostiinta cele relatate. 

 

Nemaifiind alte probleme  la ordinea de zi, sedinţa se declară încheiată. 

 

 Preşedinte de şedinţă    Secretar 

 Urda Ioan      Miatov Viorica -Lidia 


