
ROMANIA 
JUDETUL  TIMIS 
COMUNA  PECIU-NOU 
CONSILIUL  LOCAL 
  

PROCES-VERBAL 
ÎNCHEIAT CU  OCAZIA  SEDINTEI  ORDINARE  A  CONSILIULUI  LOCAL 

 
 
 Sedinţa ordinară a Consiliului Local a fost organizată în baza dispoziţiei 
primarului nr.214 din 04.05.2009 , comunicată domnilor consilieri împreună cu 
ordinea de zi şi convocatorul pe care acestia  l-au semnat. 
 La şedinţă sunt prezenţi  toţi  consilieri. 
  Sunt prezenţi de asemenea  primarul comunei , contabila primăriei şi 
consilierul juridic al Consiliului Local. 

La lucrările  şedinţei  participă şi domnul Macedon Cucură . 
 Constatându-se prezenţa majorităţii  consilierilor,şedinţa se declară începută. 

Secretarul comunei  supune aprobării domnilor consilieri procesul verbal al 
şedinţei ordinare din luna aprilie  2009 precum şi ordinea de zi comunicată cu 
amendamentul de a se introduce în ordinea de zi şi modificările survenite după 
comunicarea convocatorului. 
 Procesul –verbal a fost aprobat în forma redactată urmând a fi semnat de 
preşedintele de şedinţă şi secretara comunei iar ordinea de zi s-a aprobat cu 
precizarea că aceasta se va completa cu următoarele puncte: 

- aprobarea documentatiei de dezlipire a imobilului cu nr. top Cc 1261 /79/1  
Peciu Nou în suprafata de 3463 mp, in vederea concesionarii terenului 
aferent constructiilor; 

-întocmirea contractului de închiriere pentru o locuinţă şi modificarea HCL    nr.98 
din 16.04.2009; 

- acordarea de facilităţi fiscale şi scutirea la plata impozitului pe clădiri şi teren pe 
raza comunei Peciu Nou impozitului  clădirilor cu destinaţie  declarată : 
„biserică, casă de rugăciune, lăcaşe de cult şi anexele acestora; 

- prelungirea  contractului     de  inchiriere  pentru  o  locuinta   la cererea d-nului 
Somai Ioan  ; 

- prelungirea termenului de închiriere pentru terenul evidenţiat în CF 400192       
PECIU NOU cu nr. cadastral A 1203/1/82/60 atribuit pentru edificarea unei 
case de locuit  d-nului Livadariu Dorina –Nataşa; 

-prelungirea termenului de închiriere pentru terenul evidenţiat în CF 400253   
Peciu Nou cu nr. cadastral A 1203/1/82/83   atribuit pentru edificarea unei 
case de locuit  d-nei Boroş Mariana; 

- prelungirea termenului de închiriere pentru terenul evidenţiat în CF 400540    
PECIU NOU cu nr. cadastral A 1203/1/82/43 atribuit pentru edificarea unei 
case de locuit  d-nului Coici  Sava  ; 

- prelungirea termenului de închiriere pentru terenul evidenţiat în CF 3543    
PECIU NOU cu nr. cadastral A 1203/1/82/68 atribuit pentru edificarea unei 
case de locuit  d-nului Coief  Marius ; 

- prelungirea termenului de închiriere pentru terenul evidenţiat în CF 3526    
PECIU NOU cu nr. cadastral A 1203/1/82/51 atribuit pentru edificarea unei 
case de locuit  d-nului Draghici Mircea Ioan ; 

- prelungirea termenului de închiriere pentru terenul evidenţiat în CF 3534    
PECIU NOU cu nr. cadastral A 1203/1/82/59 atribuit pentru edificarea unei 
case de locuit  d-nului Bogin Radita Florin ; 

- prelungirea termenului de închiriere pentru terenul evidenţiat în CF 400181   
PECIU NOU cu nr. cadastral A 1203/1/82/20 atribuit pentru edificarea unei 
case de locuit  d-nulu Chifan Cătălin Sorin ; 



- prelungirea termenului de închiriere pentru terenul evidenţiat în CF 3439     
Peciu Nou cu nr. cadastral A 1203/1/82/21   atribuit pentru edificarea unei 
case de locuit  d-nei Chifan Ramona Silvia ; 

- prelungirea termenului de închiriere pentru terenul evidenţiat în CF 3538     
PECIU NOU cu nr. cadastral A 1203/1/82/63 atribuit pentru edificarea unei 
case de locuit  d-nului Dumitru Ioan Sebastian  ; 

- prelungirea termenului de închiriere pentru terenul evidenţiat în CF     3517    
PECIU NOU cu nr. cadastral A 1203/1/82/42 atribuit pentru edificarea unei 
case de locuit  d-nulu Isacov Miodrag ; 

- aprobarea documentatiei de dezlipire a imobilului cu nr. top 27-28/a-b/1                      
in suprafata de 3174 mp Peciu Nou ; 

- aprobarea documentatiei de dezlipire a imobilului cu nr.cad.330-331                      
in suprafata de 2878 mp. Sînmartinul Sîrbesc; 

- acordul Consiliul Local al Comunei Peciu Nou pentru instrumentarea proiectului 
integrat; 

-modificarea si completarea HCL nr. 84/27.11.2008 si a Anexelor aferente 
acesteia, cu privire la aprobarea  PROTOCOLULUI DE COLABORARE 
PENTRU CONSERVAREA SI PROMOVAREA SPECIFICULUI POPULAR 
LOCAL SI A MOSTENIRII CULTURALE LOCALE, ÎN COMUNA PECIU 
NOU, JUDETUL TIMIS; 

- aprobarea de principiu a înfiinţării serviciului comunitar de utilităti publice  la 
nivelul comunei Peciu Nou, judeţul Timiş; 

 - închiderea  depozit de deşeuri nepericuloase din comuna Peciu Nou; 
Constatând că mandatul de preşedinte al sedinţelor de consiliu al domnului 

Orosz Viorel   a expirat, se impune alegerea unui nou preşedinte. În urma 
propunerilor făcute şi a voturilor exprimate, a fost ales preşedinte de şedinţă pe o 
perioadă de trei luni, domnul Todorov Vlastimir    adoptându-se astfel hotărârea nr. 
102 . 
  

   Înainte de a se trece la dezbaterea şi votarea proiectelor înscrise pe ordinea 
de zi domnul preşedinte propune să se dea cuvăntul domnului Macedon  
Cucură,prezent la sedinţă ,propunere  acceptată de domnii consilieri: 

-domnul Macedon Cucură se adresează consilului local cu rugămintea de a se 
rezolva problema păşunatului deoarece păşunea care i-a fost închiriată acestuia a 
fost folosită de către un alt crescător de animale în urma acestuia nerămânând hrană 
pentru oile sale. 

În urma discuţiilor avute cu privire la acestă situaţie ,s-a ajuns la concluzia că 
este necesar a se vedea situaţia din teren şi a identifica o posibilă altă păşune spre 
a-i  fii închiriată acestuia . 
                                                                                                                         

Se trece în continuare la dezbaterea şi votarea proiectelor înscrise pe ordinea 
de zi. În urma analizei pe marginea materialelor pregătite, au fost adoptate 
următoarele hotărâri: 
 
1.Rectificare de buget pe trimestrul  II al anului 2009; 
 Doamna contabilă prezintă adresele prin care ni se transmit sumele 
repartizate şi pentru care se impune rectificarea de buget şi  propunerea domnului 
primar de a se achiziţiona o cositoare auto necesară efectuării serviciilor de 
întreţinere ,amenajare a domeniului public aflat în administrarea Consilului Local şi al 
Primăriei Peciu Nou, suma necesară  a  se lua din capitolul destinat 
salariilor,propunere cu care doamna contabilă nu este deacord ,solicitând domnilor 
consilieri să hotărească luarea acestei sume din alte capitole nu de la salarii. 
 În urma discuţiilor s-a ajuns la concluzia că această sumă se poate lua din alte 
capitole şi astfel  s-a supus la vot şi s-a adoptat hotărârea nr. 103 cu 13 voturi 
“pentru”. 



 
2. Revocare hotărârii nr. 33   adoptată de consiliul local Peciu Nou la data de 
29.03.2007 şi rezilierea contractului de închiriere nr.3684 din 05.07.2007 la 
cererea d-nului Grozea Iancu; 

În urma dezbaterilor pe marginea proiectului s-a supus la vot şi s-a adoptat 
hotărârea nr. 104 cu 13 voturi “pentru”. 
 
3. . Privind  reducerea cu încă  25 % a pretului   de   pornire   a  licitaţiei  publice  
deschise,  organizate in vederea vanzarii unor terenuri situate în intravilanul 
extins al localiăţii Peciu Nou ,pentru edificarea de locuinţe;  

În urma dezbaterilor pe marginea proiectului s-a supus la vot şi s-a adoptat 
hotărârea nr. 105 cu 13 voturi “pentru”. 
 
 
4. Completarea  art 3 din HCL nr 91 din 16 .04.2009,prin menţionarea perioadei 
de închiriere a spatiului cu destinaţia de farmacie; 

În urma dezbaterilor pe marginea proiectului s-a supus la vot şi s-a adoptat 
hotărârea nr. 106 cu 13 voturi “pentru”. 
 
5. Modificarea HCL cu nr. 65 din 30.11.2004 cuprivire la eliberarea adeverinţelor 
de existenţă pentru intabularea construcţiilor  executate fără autorizaţie de 
construire şi pentru radierea construcţiilor demolate fără autorizaţie de 
construcţie; 

În urma dezbaterilor pe marginea proiectului s-a supus la vot şi s-a adoptat 
hotărârea nr. 107 cu 13 voturi “pentru”. 
 
6 Modificarea  HCL-ului cu  nr. 76 din 16.04.2009 cu privire la atribuirea 
locurilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală-localitatea 
Diniaş; 

În urma dezbaterilor pe marginea proiectului s-a supus la vot şi s-a adoptat 
hotărârea nr. 108 cu 13 voturi “pentru”. 
 
7. Întabularea păsunilor  Ps 808/1 , Ps 854/3 din localitatea Sînmartinul Sîrbesc 
şi a fâneţelor F 1172/1, F1174/25, F1161/1, F1161/3, F1175 şi F 1159/1 din 
localitatea Peciu Nou. 

În urma dezbaterilor pe marginea proiectului s-a supus la vot şi s-a adoptat 
hotărârea nr. 109 cu 13 voturi “pentru”. 
 
8. Întabularea terenului neproductiv NGL 336 /1 cu destinaţia depozit deşeuri  
menajere Diniaş; 

În urma dezbaterilor pe marginea proiectului s-a supus la vot şi s-a adoptat 
hotărârea nr. 110 cu 13 voturi “pentru”. 
 
9 . Întabularea terenului cu nr.top CC 1301 în  suprafaţă de 4551 mp situat în 
localitatea  Peciu Nou ;                                                                                                                      

În urma dezbaterilor pe marginea proiectului s-a supus la vot şi s-a adoptat 
hotărârea nr. 111 cu 13 voturi “pentru”. 
10. Aprobarea ]nchiderii depoyitului de de;euri nepericuloase din comuna 
Peciu Nou;  
 În urma dezbaterii pe marginea proiectului, cu 13 voturi „pentru, a fost 
adoptată hotărârea nr. 112. 
 
11. Prelungirea  contractului     de  inchiriere  pentru  o  locuinta  la cererea 
domnului Gligor Ioan ; 



În urma dezbaterilor pe marginea proiectului s-a supus la vot şi s-a adoptat 
hotărârea nr. 113 cu 13 voturi “pentru”. 
 
12. Prelungirea termenului de închiriere pentru terenul evidenţiat în CF 400263    
PECIU NOU cu nr. cadastral A 1203/1/82/35 atribuit pentru edificarea unei case 
de locuit  d-nului Florea Marinel ; 

În urma dezbaterilor pe marginea proiectului s-a supus la vot şi s-a adoptat 
hotărârea nr. 114 cu 13 voturi “pentru”. 
 
13.Prelungirea termenului de închiriere pentru terenul evidenţiat în CF 3499      
PECIU NOU cu nr. cadastral A 1203/1/82/24 atribuit pentru edificarea unei case 
de locuit  d-nului Goman Florentin            

În urma dezbaterilor pe marginea proiectului s-a supus la vot şi s-a adoptat 
hotărârea nr. 115 cu 13 voturi “pentru”. 
 
14. Prelungirea termenului de închiriere pentru terenul evidenţiat în CF 3562  
Peciu Nou cu nr. cadastral A 1203/1/82/87   atribuit pentru edificarea unei case 
de locuit  d-nei Grec Aleandra Gabriela ; 

În urma dezbaterilor pe marginea proiectului s-a supus la vot şi s-a adoptat 
hotărârea nr. 116 cu 13 voturi “pentru”. 
 
15. Aprobarea raportului de evaluare al apartamentului nr.2 situat in cladirea cu 
nr. 274 din Peciu-Nou in vederea vanzarii  catre  actualul  chirias d-nul Olaru 
Petru; 

În urma dezbaterilor pe marginea proiectului s-a supus la vot şi s-a adoptat 
hotărârea nr. 117 cu 13 voturi “pentru”. 
 
16. Stabilirea procedurii de atribuire a contractului de prestări servicii 
“întocmirea raportului de evaluare “a terenului în vederea vânzării la cererea 
beneficiarului contractului de concesiune d-nul Manea Felix; 

În urma dezbaterilor pe marginea proiectului s-a supus la vot şi s-a adoptat 
hotărârea nr. 118 cu 13 voturi “pentru”. 
 
17. Stabilirea procedurii de atribuire a contractului de prestări servicii 
“întocmirea raportului de evaluare “a terenului în vederea vânzării la cererea 
domnului Suta Darius; 

În urma dezbaterilor pe marginea proiectului s-a supus la vot şi s-a adoptat 
hotărârea nr. 119 cu 13 voturi “pentru”. 
 
18. Prelungirea  contractului     de  inchiriere  d-nului Semeniuc Vasile Valerian; 

În urma dezbaterilor pe marginea proiectului s-a supus la vot şi s-a adoptat 
hotărârea nr. 120 cu 13 voturi “pentru”. 
 
19. Împuternicirea primarului pentru întocmirea raportului de evaluare al 
parcelelor cu nr. cadastrale   A 1203/1/1 ,A1203//2, A 1203/1/4, A 1203/1/5, A 
1203/1/6  înscrise în CF 3003 Peciu Nou  

În urma dezbaterilor pe marginea proiectului s-a supus la vot şi s-a adoptat 
hotărârea nr. 121 cu 13 voturi “pentru”. 
 
20. Revocarea HCL nr 62 din 17.03.2009 şi “întocmirea raportului de evaluare “a 
terenului înscris în CF 552 cu nr. cadastral 173 Diniaş ; 

În urma dezbaterilor pe marginea proiectului s-a supus la vot şi s-a adoptat 
hotărârea nr. 122 cu 13 voturi “pentru”. 
 



21. Modificarea prin act adiţional a contractului de concesiune cu nr. 1037 din 
06.01.2000,încheiat între Primăria Peciu Nou şi d-nul Văduva Gheorghe; 

În urma dezbaterilor pe marginea proiectului s-a supus la vot şi s-a adoptat 
hotărârea nr. 123 cu 13 voturi “pentru”. 
 
22. Aprobarea preţului de vânzare al terenului înscris în CF 20290 Peciu Nou, 
cu număr cadastral 50316 la cererea titularului contractului de concesiune ,d-
nul Văduva Gheorghe; 

În urma dezbaterilor pe marginea proiectului s-a supus la vot şi s-a adoptat 
hotărârea nr. 124 cu 13 voturi “pentru”. 
 
23. Initierea procedurii administrative a concesionarii baltilor  HB 138 din 
localitatea Dinias si HB 1289- NGL 1297 din localitatea Peciu Nou,în vederea 
amenajării  piscicole. 

În urma dezbaterilor pe marginea proiectului s-a supus la vot şi s-a adoptat 
hotărârea nr. 125 cu 13 voturi “pentru”. 

 
24. Aprobarea contractării unui împrumut intern pe termen scurt   pentru 
finanţarea  în lucrării de reabilitare  retea apă din localitatea Peciu Nou ;                      
 În urma dezbaterilor pe marginea proiectului s-a supus la vot şi s-a adoptat 
hotărârea nr. 126 cu 13 voturi “pentru”. 
 
25. Organizarea licitatiei in vederea  inchirierii unui spatiu cu destinatia “Sediu 
partid politic”-spaţiu evidenţiat în CG 400093C1-U7 cu nr. Top. 217/b/17/27/I/II; 

În urma dezbaterilor pe marginea proiectului s-a supus la vot şi s-a adoptat 
hotărârea nr. 127 cu 13 voturi “pentru”. 
 
26. Organizarea licitatiei in vederea  inchirierii unui spatiu cu destinatia “Spaţiu 
cu destinaţie economică”; 

În urma dezbaterilor pe marginea proiectului s-a supus la vot şi s-a adoptat 
hotărârea nr. 128 cu 13 voturi “pentru”. 
 
27. Aprobarea contului de încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2008; 

În urma dezbaterilor pe marginea proiectului s-a supus la vot şi s-a adoptat 
hotărârea nr. 129 cu 11  voturi “pentru” un vot “ împotrivă “ şi o abţinere. 

 
28.Aprobarea documentatiei de dezlipire a imobilului cu nr. top CC 1261/79/1 în 
suprafata de 3463mp,în vederea concesionarii terenului aferent; 

În urma dezbaterilor pe marginea proiectului s-a supus la vot şi s-a adoptat 
hotărârea nr. 130 cu 13 voturi “pentru”. 
 
29.  Prelungirea  contractului     de  inchiriere  pentru  o  locuinta  la cererea 
doamnei Ignat Veronica ; 

În urma dezbaterilor pe marginea proiectului s-a hotărât amânarea acestuia 
pentru următoarea şedinţă ,pentru ca comisia formată din d-nii consilieri Mateş 
Nicolae, Lazăr Marin şi Ţânţaş Gheorghe împreună cu conducerea primăriei să se 
deplaseze la d-na Ignat Veronica pentru a soluţiona problema ivită între aceasta şi d-
na Şipoş Ana,cu privire la terenul aferent construcţiei în care acestea locuiesc . 
 
30. Închirierea apartamentului 1 cu destinaţie locuinţă din clădirea cu nr. 147 
Peciu Nou, numiţilor Poenaru Mariana şi Rus Ioan junior şi  modificarea HCL 
nr.98 din 16.04.2009. 

În urma dezbaterilor pe marginea proiectului s-a supus la vot şi s-a adoptat 
hotărârea nr. 131 cu 13 voturi “pentru”. 
 



31. Acordarea de facilităţi fiscale şi scutirea la plata impozitului pe clădiri şi 
teren pe raza comunei Peciu Nou a persoanelor juridice care au declarat 
destinaţia construcţiilor ca fiind  “lăcaşe de cult” însă această desinaţie nu 
este înscrisă în actele de proprietate(extras CF) ;. 

În urma dezbaterilor pe marginea proiectului s-a supus la vot şi s-a adoptat 
hotărârea nr. 132 cu 13 voturi “pentru”. 
 
32. Prelungirea  contractului     de  inchiriere  pentru  o  locuinta  la cererea 
d/nului Somai Ioan. 

În urma dezbaterilor pe marginea proiectului s-a supus la vot şi s-a adoptat 
hotărârea nr. 133 cu 13 voturi “pentru”. 
 
33. Prelungirea termenului de închiriere pentru terenul evidenţiat în CF 400192       
PECIU NOU cu nr. cadastral A 1203/1/82/60 atribuit pentru edificarea unei case 
de locuit  d-nului Livadariu Dorina –Nataşa. 

În urma dezbaterilor pe marginea proiectului s-a supus la vot şi s-a adoptat 
hotărârea nr. 134 cu 13 voturi “pentru”. 
 
34. Prelungirea termenului de închiriere pentru terenul evidenţiat în CF 400253   
Peciu Nou cu nr. cadastral A 1203/1/82/83   atribuit pentru edificarea unei case 
de locuit  d-nei Boroş Mariana . 

În urma dezbaterilor pe marginea proiectului s-a supus la vot şi s-a adoptat 
hotărârea nr. 135 cu 13 voturi “pentru”. 
 
35. prelungirea termenului de închiriere pentru terenul evidenţiat în CF 400540    
PECIU NOU cu nr. cadastral A 1203/1/82/43 atribuit pentru edificarea unei case 
de locuit  d-nului Coici  Sava . 

     În urma dezbaterilor pe marginea proiectului s-a supus la vot şi s-a adoptat 
hotărârea nr. 136 cu 13 voturi “pentru”. 
 
36. Prelungirea termenului de închiriere pentru terenul evidenţiat în CF 3543    
PECIU NOU cu nr. cadastral A 1203/1/82/68 atribuit pentru edificarea unei case 
de locuit  d-nului Coief  Marius. 

    În urma dezbaterilor pe marginea proiectului s-a supus la vot şi s-a adoptat 
hotărârea nr. 137 cu 13 voturi “pentru”. 
  
37. Prelungirea termenului de închiriere pentru terenul evidenţiat în CF 3526    
PECIU NOU cu nr. cadastral A 1203/1/82/51 atribuit pentru edificarea unei case 
de locuit  d-nului Draghici Mircea Ioan  

    În urma dezbaterilor pe marginea proiectului s-a supus la vot şi s-a adoptat 
hotărârea nr. 138 cu 13 voturi “pentru”. 
 
38. Prelungirea termenului de închiriere pentru terenul evidenţiat în CF 3534    
PECIU NOU cu nr. cadastral A 1203/1/82/59 atribuit pentru edificarea unei case 
de locuit  d-nului Bogin Radita Florin. 

    În urma dezbaterilor pe marginea proiectului s-a supus la vot şi s-a adoptat 
hotărârea nr. 139 cu 13 voturi “pentru”. 
 
39. Prelungirea termenului de închiriere pentru terenul evidenţiat în CF 400181   
PECIU NOU cu nr. cadastral A 1203/1/82/20 atribuit pentru edificarea unei case 
de locuit  d-nulu Chifan Cătălin Sorin  . 

În urma dezbaterilor pe marginea proiectului s-a supus la vot şi s-a adoptat 
hotărârea nr. 140 cu 13 voturi “pentru”. 
 



40. Prelungirea termenului de închiriere pentru terenul evidenţiat în CF 3439     
Peciu Nou cu nr. cadastral A 1203/1/82/21   atribuit pentru edificarea unei case 
de locuit  d-nei Chifan Ramona Silvia. 

În urma dezbaterilor pe marginea proiectului s-a supus la vot şi s-a adoptat 
hotărârea nr. 141 cu 13 voturi “pentru”. 
 
41. prelungirea termenului de închiriere pentru terenul evidenţiat în CF 3538     
PECIU NOU cu nr. cadastral A 1203/1/82/63 atribuit pentru edificarea unei case 
de locuit  d-nului Dumitru Ioan Sebastian. 

În urma dezbaterilor pe marginea proiectului s-a supus la vot şi s-a adoptat 
hotărârea nr. 142 cu 13 voturi “pentru”. 
 
42. Prelungirea termenului de închiriere pentru terenul evidenţiat în CF     3517    
PECIU NOU cu nr. cadastral A 1203/1/82/42 atribuit pentru edificarea unei case 
de locuit  d-nulu Isacov Miodrag . 

În urma dezbaterilor pe marginea proiectului s-a supus la vot şi s-a adoptat 
hotărârea nr. 143 cu 13 voturi “pentru”. 
 
43. Aprobarea documentatiei de dezlipire a imobilului cu nr. top 27-28/a-b/1                              
in suprafata de 3174 mp Peciu Nou . 

În urma dezbaterilor pe marginea proiectului s-a supus la vot şi s-a adoptat 
hotărârea nr. 144 cu 13 voturi “pentru”. 
 
44. Aprobarea documentatiei de dezlipire a imobilului cu nr.cad.330-331                                   
in suprafata de 2878 mp. Sînmartinul Sîrbesc. 

În urma dezbaterilor pe marginea proiectului s-a supus la vot şi s-a adoptat 
hotărârea nr. 145 cu 13 voturi “pentru”. 
 
45. Acordul Consiliul Local al Comunei Peciu Nou pentru instrumentarea 
proiectului integrat. 

În urma dezbaterilor pe marginea proiectului s-a supus la vot şi s-a adoptat 
hotărârea nr. 146 cu 13 voturi “pentru”. 
 
46. Modificarea si completarea HCL nr. 84/27.11.2008 si a Anexelor aferente 
acesteia, cu privire la aprobarea  PROTOCOLULUI DE COLABORARE PENTRU 
CONSERVAREA SI PROMOVAREA SPECIFICULUI POPULAR LOCAL SI A 
MOSTENIRII CULTURALE LOCALE, ÎN COMUNA PECIU NOU, JUDETUL TIMIS. 

În urma dezbaterilor pe marginea proiectului s-a supus la vot şi s-a adoptat 
hotărârea nr. 147 cu 13 voturi “pentru”. 
 
47. Aprobarea de principiu a înfiinţării serviciului comunitar de utilităti publice  
la nivelul comunei Peciu Nou, judeţul Timiş. 

În urma dezbaterilor pe marginea proiectului s-a supus la vot şi s-a adoptat 
hotărârea nr. 148 cu 13 voturi “pentru”. 
 

Numaifiind alte proiecte de hotărâre înscrise pe ordinea de zi, şedinţa ordinară 
continuă cu analiza cererilor , adreselor şi referatelor , după cum urmează: 
                                                                                                                                                             
 -referatul doamnei Vancu Mihaela ,prin care aduce la cunoştiinţa celor 
prezenţi că în urma discuţiilor avute cu cei în domeniu ni s-au trimis cele trei modele 
de steme ,care să se analizeze şi să se adopte o hotărâre de consilul în care să se 
precizeze elementele ce vor constitui stema comunei Peciu Nou .În urma analizării 
acestora de către cei prezenţi s-a hotărât ca pe lăngă aceste modele să se prezinte 
în următoarea şedinţă de consilul şi alte astfel de modele mai complexe şi cu o altă 
grafică. 



-cererea doamnei Fabian Irimia prin care solicită închirierea terenului care se află în 
imediata vecinătate a imobilului în care aceasta locuieşte deoarece cel care l-a avut 
în chirie a renunţat şi în momentul de faţă nu îl foloseşte nimeni.  

Cu privire la acestă cerere domnii consilieri au fost deacord să  se închirieze  
acest teren cu condiţia ca situaţia juridică a acestuia să fie clară . 
-cererea domnului Buhaciuc Vasile prin care solicită să se efectueze plata 
cheltuielilor de judecată rezultate în urma procesului câştigat de acesta şi onorariu 
executorului judecătoresc care a pus în aplicare acesată hotărâre . 

Domnii consilieri au fost deacord cu efectuarea acestei plăţi urmând ca 
doamna contabil să efectueze plata. 

-sesizarea doamnei Calmar Oana cu privire la vecinul acesteia care 
adăposteşte circa 70 de oi în curte. 

Domnii consileri au decis  să se sesizeze Garda de Mediu cu privire la acestă 
problemă. 

-adresa cu nr. 3565 din 05.03.2009 a Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş ,prin 
care se comunică Consilului Local să procedeze la revocarea HCL nr. 60 din 
27.02.2009  ,prin care s-a aprobat preţul de vânzare  al terenului intravilan aferent 
casei de locuit, evidenţiat în CF 3312 Peciu Nou, cu număr cadastral al parcelei 27-
28/a-b/5 la cererea domnului Şipoş Florin ,deoarece terenul în cauză face obiectul 
unui litigiu. 

Domnii consilierii au hotărât nerevocarea acestei hotărâri deoarece situaţia 
juridică a acestui teren este clarificată ,prin renunţarea la proces a reclamantului 
domnul Ţânţaş Gheorghe. 
 -cererea domnului Trif Grigore prin care solicită să i se repartizeze anumite 
păşuni din localitatea Diniaş ,păşuni pe care le deţine domnul Negru Gligor şi alţi 
cetăţeni ai localităţii Diniaş. 
 Domnul Negru Gligor face cunoscut faptul că acest catăţen este unul dintre cei 
care au făcut pagubă la toată lumea  din localitate şi că i s-a oferit o păşune pe care 
ar trebui să îşi facă „tabără de vară” pentru un efectiv de 90 de bovine pe care acesta 
le deţine ,dar a refuzat. 
 Domnul primar aminteşte domnilor consilieri că există o hotărâre a consilului 
local prin care s-a stabilit că unde paşte oaia nu are ce căuta vaca. 
 În urma  discuţiilor pe această  temă s-a hotărât că singura soluţie în 
momentul de faţă este ca domnul Trif Grigore să accepte terenul identificat pentru 
ridicarea unei  „tabăre de vară”, pentru efectivul de bovine pe care acesta le deţine. 

-cererea domnuluiŢănţaş Gheorghe prin care propune Consilului Local 
acţionarea în instanţă pentru recuperarea penalităţilor apărute ca urmare a 
construcţiei  Căminului Cultural Peciu Nou şi a Bisericii Ortodoxe Române din 
aceeaşi localitate şi tragerea la răspundere a celor vinovaţi de apariţia acestora . 
 Domnul primar propune ca să se aştepte controlul Curţii de Conturi care se va 
efectua începând cu luna iunie 2009,pentru a vedea raportul întocmit de aceasta şi 
apoi în funcţie de rezultatul controlului să se decidă  asupra acestei situaţii. 
 Domnul Ţânţaş Gheorghe afirmă că s-a adresat Curţii de Conturi cu privire la 
acestă situaţie şi că a primit din partea acestora răspunsul că acestă istituţie vine în 
control cu o tematică anume şi că nu răspunde de recuperarea creanţelor ci de acest 
lucru trebuie să se ocupe primăria şi Consilul Local . 
 Domnul Luchin Ignea îl contrazice pe domnul Ţânţaş Gheorghe amintind 
domnilor consilieri că întradevăr Curtea de Conturi vine cu o anumită tematică iar în 
cazul în care constată că nu s-a respectat legea în anumite situaţii ,înformează 
Consilul Local despre acestea şi ,înaintează din oficiu organelor competente  a 
soluţiona astfel de situaţii. 
În continuare urmează o serie de discuţii cu privire la acestă cerere ,în final 
hotărându-se amânarea ei pentru următoarea şedinţă ordinară. 
 



-domnului primar înştiinţează Consilul Local despre  obligaţia primăriei de a  înfiinţa 
camera  agricole ,conform prevederilor legale şi solicită  acordul  consilului local 
pentru a face în incinta Căminului Cultural din localitatea Peciu Nou ,o sală în care să 
se desfăşoare şedinţele consilului local şi să se oficializeze căsătoriile tinerilor din 
comună,iar în vechea piaţă comunală să se amenajeze o piaţă  de zarzavat  şi o 
grădină de vară.Domnii consilieri îşi exprimă mulţumirea faţă de aceste propuneri şi 
susţin efectuarea acestora. 
 - domnul Todorov Vlastemir face cunoscut faptul  că în urma desfăşurării fezei 
zonale a Festivalului „Lada cu Zestre” ed. a III –a 2009  au promovat eleva  Boje 
Camelia –solistă vocală şi echipa de dansuri populare sârbeşti din localitatea Diniaş 
,urmând a reprezenta comuna Peciu Nou la faza judeţeană. 
 -domnul Orosz Viorel adresaează domnului primar întrebarea dacă coloana   
de apă potabilă va trece şi pe la blocul SMA,acesta primind răspuns afirmativ. 

 -domnul Todorov Vlastemir  în calitate de director al Scolii cu clasele I-VIII 
Diniaş solicită sprijinul Consilului Local cu privire la repartizarea sumelor din bugetul 
pentru învăţământ pe anul 2009,buget administrat de ordonatorul principal Liceul 
Teretic Peciu Nou şi susţine că dumnealui în calitate de ordonator secundar nu poate 
beneficia de suma ce i s-ar cuveni după împărţirea bugetului pe cele trei scoli după 
un criteriu stabilit de instituţiile şcolare .Solicită Consilului Local să intervină în 
mediatizarea şi rezolvarea acestei situaţii pe care o consideră nejustificată din partea 
ordonatorilor principali de credite şi să i se comunice sumele defalcate pe capitole de 
care dumnealui poate beneficia în anul bugetar 2009. 

-domnul Dorobanţu Stefan sesizează că hidranţii de apă montaţi în reţeau de 
distribuţie a apei potabile din localitatea Peciu Nou ,sunt total  inestetici. 
Deasemenea aduce la cunoştiinţa celor prezenţi că ciobanii din Coroda ,distrug 
culturile  agricole. 

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