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Încheiat azi 29 februarie 2016  (LUNI ) orele 16.
00

, cu ocazia  sedinţei extraordinare   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 un număr de 12 consilieri în funcţie din totalul de 14 mandate :dl. Stanoev 

Borivoi- Goran,  dl. Tarța Grigori,  dl. Negru Grigor  , dl. Titerlea Eugen, dl. Urda Ioan, dl. Dorobanțu 

Ștefan , dl. Orosz Viorel , dl. Todorov Vlastimir , dl. Șuta Eugen , dl. Paul Petru ,  dl. Kaufmann Francisc - 

Adalbert și dl. Țigan Vasile.   Lispsec domnii  consilieri Bica Dorin  și Horga Traian.  

 Mai participa , dl. primar  Mărgărit Ionel,  d-na secretară Rotaru Elena, d-na Văran Alina și 

Boghian Diana , inspector și promotor local la compartimentul de achiziții publice.  

 Invitați din partea ADID Timișoara , directorul executiv , managerul  de proiect și două doamne 

consilier achiziții publice.  

 Domnul președinte de ședintă dă cuvântul invitaților de la ADID . Aceștia își expun încă o dată 

puctul de vedere legat de refuzul nostru de a adopta hotărârea consiliului local pentru înființarea 

Serviciului public de salubrizare pentru activități de colectare – transport deșeuri minicipale la nivelul 

județului Timiș , care va deservi unitățile administrtiv teritoriale din aria de operare a județului Timiș - 

memebre ale adid Timiș, Studiul de oportunitate pentru delegarea de gestiune prin concesiune a serviciilor 

de colectare- transport al deșeurilor municipale din cele cinci zone ale județului Timiș , Regulamentul de 

organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare din județul Timiș și a indicatorilor de 

performanță și Documentația se atribuire pentru delegarea gestiunii prin concesiune a serviciilor de 

colectare- transport al deșeurilor municipale din Zona 1 județul Timiș. Domnul director executiv ia 

cuvantul și explica domnilor consilieri că o dată cu semnarea contractului de finanțare de către fostul 

primar Fărcălău Ioan , ne-am asumat toate clauzele contractuale  , implicit , ca activitatea de colectare- 

transport deșeuri să se facă prin operatori care vor participa la  licitație publică , spunând că Autoritatea 

de management a  solicit ADID prin adresa nr. 15739 din 29.02.2016 ca până la data de 30 iunie 2016 să le 

fie transmis AM POS Mediu/OI POS Mediu, raportul final al proiectului care va cuprinde informații privind 

stadiul funcționării sistemului de management integrat al deșeurilor, cu mențiunea că neândeplinirea 

condițiilor stabilite la acordarea finanțării , în situația în care sistemul de management integrat al 

deșeurilor este nefuncțional , există posibilitatea ca proiectul să devină în întregime neeligibil.Domnul 

consilier Negru Gligor și domnul Titerlea Eugen se arată de-a dreptul revoltați de faptul că iarăși se aduce 

în discuție adoptarea acestei hotărâri amintind că au fost cetățeni ai comunei la ședința din ianuarie care 

au fost revoltați de faptul că  se dorește ca serviciul nostru de slubritate să nu mai funcționeze și să vina o 

firmă straină care să impună preț mare , spunând că sunt familii care au mai mulți membri , de obicei 

acestea sunt și familiile cele mai sarace și că nu vor putea să platească  taxa de salubritatea care se va 



percepe pe cap de locuitor și nicidecum pe gospodărie cum este în prezent. În asentimentul acestuia este și 

domnul consilier Paul Petru .  

  Domnul președinte de ședință stabilește să se reia discuțiile după parcurgerea punctelor înscrise pe 

ordinea de zi. Domnii consilieri sunt de acord.  

 Domnul președinte de ședință dă citire ordinii de zi , 

1. Hotărârea nr. 23 din 29 februarie 2016 privind aprobarea documentației topografice pentru 

rectificarea suprafeței de tren în CF 403126 Peciu Nou.  

În urma discuțiilor purtate ,  

   Cu 12 voturi pentru de adoptă Hotărârea nr. 23, 

2. Hotărârea nr. 24 din 29 februarie 2016 privind modificarea titularului conmtyractului de 

închiriere pentru terenul evidențiat în CF 402404, localitatea Diniaș. 

În urma discuțiilor purtate ,  

   Cu 12 voturi pentru de adoptă Hotărârea nr. 24, 

3. Hotărârea nr. 25 din 29 februarie 2016 privind stimularea participării la învățământul 

preșcolar copiilor provenind din familii defavorizate – Legea 248/2015,  

În urma discuțiilor purtate ,  

   Cu 12 voturi pentru de adoptă Hotărârea nr. 25, 

4. Hotărârea nr. 26 din 29 februarie 2016 privind aprobarea închirierii pajiștilor aparținând 

domeniului privat al comunei Peciu Nou.  

În urma discuțiilor purtate ,  

   Cu 12 voturi pentru de adoptă Hotărârea nr. 26, 

5. Hotărârea nr. 27 din 29 februarie 2016 privind aprobarea revocarea HCL nr. 155 din 17 

decembrie 2015 pentru aprobarea formei de gestiune și a contractului de delegare a gestiunii 

serviciului public de alimentare cu apă și canalizare din comuna Peciu Nou,  

În urma discuțiilor purtate ,  

   Cu 12 voturi pentru de adoptă Hotărârea nr. 27, 

6. Hotărârea nr. 28 din 29 februarie 2016 privind completarea HCL nr. 147 din 26 noiembrie 

2015 pentru implementarea proiectului – Modernizare străzi în localitatea Sînmartinu Sîrbesc , 

comuna Peciu Nou, județul Timiș. 

În urma discuțiilor purtate ,  

   Cu 12 voturi pentru de adoptă Hotărârea nr. 28, 

7. Hotărârea nr. 29 din 29 februarie 2016 privind rectificarea bugetului local pe trimestrul I 

anul 2016. 

În urma discuțiilor purtate ,  

   Cu 12 voturi pentru de adoptă Hotărârea nr. 29, 

 

      Domnul președinte de ședință propune reluarea discuțiilor legate de solicitarea ADID . Doamna 

secretar aduce în discuție faptul ca proiectul de hotărâre pentru  înființarea Serviciului public de 



salubrizare pentru activități de colectare – transport deșeuri minicipale la nivelul județului Timiș , care va 

deservi unitățile administrtiv teritoriale din aria de operare a județului Timiș - memebre ale adid Timiș, 

Studiul de oportunitate pentru delegarea de gestiune prin concesiune a serviciilor de colectare- transport al 

deșeurilor municipale din cele cinci zone ale județului Timiș , Regulamentul de organizare și funcționare a 

serviciului public de salubrizare din județul Timiș și a indicatorilor de performanță și Documentația se  

atribuire pentru delegarea gestiunii prin concesiune a serviciilor de colectare- transport al deșeurilor 

municipale din Zona 1 județul Timiș,inițiat de primarul comunei pentru   ședința ordinară din 27 ianuarie 

2016 , nu a primit aviz favorabil  a comisiilor de specialitate . Domnul consilier Țigan Vasile ține încă o 

dată să le comunice consilierilor gravitatea consecințelor neadoptării acestei ghotărâri , dat fiind faptul că 

lucrează în domeniu și este în cunoștintă de cauză în ceeea ce privește proiectele și finanțarea acestora din 

bani europeni. La fel și domnul președinte de ședință  Dorobanțu Ștefan roagă domnii consilieri să 

conștientizeze gravitatea situației . Discuțiile continuă cu ton ridicat . La final domnul președinte supune la 

vot adoptarea unei hotărâri pentru - Înființarea Serviciului public de salubrizare pentru activități de 

colectare – transport deșeuri minicipale la nivelul județului Timiș , care va deservi unitățile administrtiv 

teritoriale din aria de operare a județului Timiș - memebre ale adid Timiș, Studiul de oportunitate pentru 

delegarea de gestiune prin concesiune a serviciilor de colectare- transport al deșeurilor municipale din cele 

cinci zone ale județului Timiș , Regulamentul de organizare și funcționare a serviciului public de 

salubrizare din județul Timiș și a indicatorilor de performanță și Documentația se atribuire pentru 

delegarea gestiunii prin concesiune a serviciilor de colectare- transport al deșeurilor municipale din Zona 

1 județul Timiș. Opt domni consilieri votează pentru , dl. Negru Gligor, dl. Paul Petru și Dl. Titerlea Eugen  

împotrivă iar dl. Urda Ioan se abține . Având în vedere că este o hotărâre privind patrimoniul comunei        

( serviciul de salubritate al comunei este licențiat, este dotat cu utilaje și deservește întreaga comunitate ) 

iar dacă se aprobă hotărârea în discuție se va delega și activitatea de colectare – transport deșeuri ceea ce 

face ca serviciul nostru să nu mai funcționeze , este nevoie de votul a  doua treimi din numarul total al 

mandatelor de consilier ( 14 :3x2= 9,33 – 9 voturi pentru. )  

 Domnul președinte dă citire  cererilor cetățenilor .  

- Doamna Ciherean Carmen Elena din Sînmartinu Sîrbesc solicită cumpărarea unui teren situat 

la periferia localității , tren cu destinația baltă. Se stabilește ca domnul primar să ia legătura cu domnul 

ing. Topograf Albulescu Constantin  pentru efectuarea lucrărior totpografice urmând să se stabilescă 

ulterior modul de administrare a acestei parcele de teren. 

- Domnul Balacu Lucian solicitâ cumpararea terenului din imediata vecinătate a imobilului 

proprietate personală, pe motiv că nu se poate construi pe acel teren deoarece tyrece o linie de inaltă pe 

lângă teren și este în apropierea unui canal de desecare.  Doamana secretar comunică domnulor consilieri 

că pentru  terenul în cauză este stabilit modul de administrare, acesta fa vi repartizat beneficiarilor Legii 

nr. 15/2003, că acest teren este în PUZ și că are destinație de construire locuințe. Se stabilește ca doamna 

arhitect Toma Antionia împreună cu domnul Stanoev Goran- consilier local să se deplaseze la fața locului 

pentru a identifica terenul ca mai apoi să se ia o decizie în cunoștință de cauză. 

 Domnul președinte de ședință , văzând că nu mai sunt alte probleme care să fie discutate,  declară  

şedinţa închisă. Mulțumește domnilor consilieri pentru participare! 

  

                 PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ                                                  SECRETAR 

                       Dorobanțu Ștefan              Rotaru Elena  

                                            


