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 Sedinta  ordinară a consiliului  local a fost organizată  în baza dispoziţiei emisă de 

primarul comunei Peciu Nou, comunicată domnilor consilieri prin convocator, odată  cu  

proiectul ordinii de zi. 

La  sedinta  sunt  prezenti  un nr. de 8   consilieri: Bica Dorin, Dorobanţu Ştefan, 

Mărgărit Ionel, Orosz Viorel,Stanoev Borivoi-Goran, Tarţa Grigori , Titerlea Eugen şi Urda 

Ioan, fiind absenti domnii: Drăgan Cosmin Dan,Horga Trăian, Mirianici Predrag, Negru 

Grigor, Paul Petru, Ţigan Vasile şi Vîşcu Florin. 

 La lucrările şedinţei, este prezent viceprimarul şi secretara comunei. 

Constatându-se că este întrunit cvorumul  necesar pentru  desfăşurarea şedinţei, se trece 

la dezbaterea materialelor înscrise pe ordinea de zi.  

Se supune la vot procesul verbal al şedinţei ordinare din luna iunie si proiectul  ordinii 

de zi redactat cu ocazia acestei sedinte .Cu unanimitate de voturi se aprobă aceste documente. 

Întrucât în luna iunie a expirat perioada pentru care domnul Mărgărit Ionel a fost 

desemnat preşedinte al şedinţelor, doamna secretar invită consilierii prezenţi să facă propuneri 

pentru desemnarea noului preşedinte . 

În urma propunerilor făcute, cu 7 voturi „pentru” domnul Tarţa Grigori a fost ales 

preşedinte de şedinţă pe o perioadă de 3 (trei) luni, din iulie până în septembrie , adoptându-se 

astfel hotărârea nr. 113. 

Se continuă lucrările şedinţei  şi se supun la vot proiectele de hotărâre înscrise în 

proiectul Ordinii de zi, după cum urmează: 

- proiect de hotărâre nr. 88 din 19 iulie 2013, privind trecerea terenului aferent 

construcţiei nr. 278 din Peciu Nou cu destinaţia “Farmacie, din proprietatea publica în 

proprietatea privată a  comunei Peciu Nou, în administrarea Consiliului local.  

În urma dezbaterilor, cu 8 voturi “pentru” a fost adoptată hotărârea nr. 114; 

- proiect de hotărâre nr. 89  din 19 iulie 2013, privind  aprobarea preţului de pornire a 

licitaţiei publice deschise cu strigare, pentru vânzarea unui loc de casă în Diniaş, evidenţiat în 

CF 403625;  

În urma dezbaterilor, cu 8 voturi “pentru” a fost adoptată hotărârea nr.115 ; 

- proiect de hotărâre nr.92 din 22 iulie 2013, privind aprobarea preţului de începere a 

licitaţiei în vederea vânzării unui loc de casă evidenţiat în CF 402606 Peciu Nou; 

 În urma dezbaterilor, cu 8 voturi “pentru” a fost adoptată hotărârea nr.116 ;  

- proiect de hotărâre nr. 93 din 22 iulie 2013, privind  aprobarea preţului de vânzare al 

terenului aferent  unui număr de 14 locuinţe situate în localitatea Sînmartinu-Sîrbesc; 

În urma dezbaterilor, cu 8 voturi “pentru” a fost adoptată hotărârea nr.117 ; 

- proiect de hotărâre nr.94 din 22 iulie 2013, privind aprobarea preţului de începere a 

licitaţiei în vederea vânzării unui număr de 11 locuri de casă în localitatea Sînmartinu-Sîrbesc;  



În urma dezbaterilor, cu 8 voturi “pentru” a fost adoptată hotărârea nr. 118; 

- proiect de hotărâre nr. 95  din 22 iulie 2013, privind organizarea licitaţiei în vederea 

concesionării unui număr de 4 locuri de casă în localitatea Peciu Nou.  În urma dezbaterilor, 

cu 8 voturi “pentru” a fost adoptată hotărârea nr.119 ; 

- proiect de hotărâre nr.96  din 22 iulie 2013, privind  completarea HCL 13 din 31 

ianuarie 2013 cu anexa nr. 4 “ Tarife de folosinţă a unor obiective sau utilităţi amplasate pe 

terenuri aparţinând drumurilor comunale”;S-a propus ca tarifele cuprinse în această anexă să 

se stabilească la 50 % din valoarea tarifelor aprobate de Consiliul Judeţean Timiş cu hotărârea 

nr. 163/20.12.2012. 

În urma dezbaterilor, cu 8 voturi “pentru” a fost adoptată hotărârea nr. 120; 

- proiect de hotărâre nr. 97 din 23 iulie 2013, privind aprobarea consumului lunar de 

combustibil pentru autovehiculele şi utilajele din dotarea primăriei Peciu Nou; În urma 

dezbaterilor, cu 8 voturi “pentru” a fost adoptată hotărârea nr. 121; 

- proiect de hotărâre nr.98 din 23 iulie , privind  rezilierea contractului de închiriere 

nr.1271/15.01.2009; În urma dezbaterilor, cu 8 voturi “pentru” a fost adoptată hotărârea 

nr.122; 

- proiect de hotărâre nr.99  din 23 iulie 2013, privind rezilierea contractului de 

închiriere nr.35 din 12.04.2006;  În urma dezbaterilor, cu 8 voturi “pentru” a fost adoptată 

hotărârea nr. 123; 

- proiect de hotărâre nr.100  din 23 iulie 2013, privind  rectificarea bugetului local pe 

trimestrul III 2013; În urma dezbaterilor, cu 8 voturi “pentru” a fost adoptată hotărârea nr. 

124; 

- proiect de hotărâre nr. 101 din 23 iulie 2013, privind aprobarea Planului de Acţiune 

în cadrul proiectului “CONURBANT”; În urma dezbaterilor, cu 8 voturi “pentru” a fost 

adoptată hotărârea nr.125; 

- proiect de hotărâre nr. 102 din 23 IULIE 2013, privind  aprobarea preţului de 

începere a licitaţiei în vederea vânzării terenului intravilan din Peciu Nou, evidenţiat în CF 

403564; referitor la acest proiect de hotărâre, domnul Stanoev Borivoi Goran propune să se 

completeze caietul de sarcini cu o copie a planului de situaţie în care să fie delimitată 

suprafaţa de teren pentru care s-a instituit în cartea funciară dreptul de superficie. 

În urma dezbaterilor, cu 8 voturi “pentru” a fost adoptată hotărârea nr.126, urmând să 

se completeze caietul de sarcini conform propunerii arătate. ; 

Lucrările şedinţei continuă cu prezentarea cererilor şi a referatelor supuse dezbaterii 

consiliului local: 

Se prezintă domnilor consilieri spre luare la cunoştinţă şi însuşire, Raportul nr. 6571 

din 4 iulie 2013, întocmit de doamna Rotaru Elena,inspector la compartimentul de asistenţă 

socială, referitor la activitatea de asistenţă socială în semestrul I  2013. 

În continuare, domnul preşedinte prezintă adresa nr. 6995 din 19 iulie 2013 întocmită 

de d-na Orosz Stela, inspector la compartimentul de contabilitate, referitor la Decizia nr.57 

din 27 mai 2013 şi Procesul verbal de constatare  nr.4993 ale Camerei  de Conturi a Judeţului 

Timiş cărora le dă citire, pentru luare la cunoştinţă de către domnii consilieri. 

Se supune apoi atenţiei d-nilor consilieri Referatul nr. 6985 din 19 iulie 2013 prin care 

d-na insp.Pozsar Silvia încunoştiinţează membrii consiliului local despre faptul că numitul 

Balaci Gicu din Peciu Nou , refuză să semneze contractual de închiriere încheiat în baza HCL 

nr.32/28.02.2013, pentru terenul intravilan proprietate privată a comunei Peciu Nou, aferent 

locuinţei proprietate personală. 

În urma dezbaterilor pe marginea acestui material, s-a stabilit ca domnul viceprimar să 

ia legătura cu domnul Balaci Gicu şi să prezinte la următoarea şedinţă un referat în legătură cu 

cele constatate. 

Se prezintă în continuare cererea nr. 7021 din 22 iulie 2013 prin care domnul Rotaru 

Cornel sesizează consiliul local şi Primarul comunei despre unele nereguli în legătură cu 



modul în care d-nul Tomesc Liviu înţelege să utilizeze apa de la reţeaua comunală, afirmând 

că utilizează apa potabilă pentru a uda  grădina, totodată arată că domnul Tomesc Liviu nu 

respectă disciplina în construcţii şi că a amenajat o fosă septică în faţa casei unde locuieşte, pe 

domeniul public al comunei şi că a construit adăposturile de animale din gospodărie, prea 

aproape de clădirile vecinilor.  

În legătură cu aceasta, s-a stabilit ca până la următoarea şedinţă,o  comisie formată 

din: d-na Toma Antonia-Maria-inspector la compartimentul urbanism şi d-nii consilieri Orosz 

Viorel şi Bica Dorin,  să se deplaseze la domiciliul d-lui Tomesc Liviu şi să întocmească o 

notă de constatare pentru informarea consiliului local şi a primarului, în legătură cu aspectele 

sesizate. 

 

Nemaifiind alte probleme , şedinţa se declară încheiată. 

 

 

Preşedinte de şedinţă      Secretar 

     Tarţa Grigori      Miatov Viorica-Lidia 

 

 

 

 

 

 


