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PROCES-VERBAL
al qedin{ei ordinare a Consiliului local Peciu Nou

din data de31.08.2022

$edinla consiliului local a fost convocatdin baza dispoziliei nr. 148125.08.2022, emrsd

de dornnul Drdgan Gabriel-Rdzvan, Primarul comunei Peciu Nou ;i s-a desfEqurat la sediul
Ciminului Cultural din localitatea Peciu Nou.

La lucrdrile Eedinlei, sunt prezenli 13 consilieri locali, primarul comunei, secretarul

general al comunei, d-na Preunca Camelia, pentru inregistrarea audio-video a qedinfei,

absentAnd din rAndul consilierilor locali, d-na Tdnase Bianca-Claudia Ei domnul Teslariu
Bogdan
in sala de qedin![ este prezentd d-na Todorov Maia Ei d-nul Popon Viorel, locuitori ai

comunei, care solicit[ sI participe la lucrdrile qedinfei, avAnd sesiz6ri fEcute cdtre consiliul
local .

Domnul LupEa Claudiu-Adrian, preqedinte al qedinlei, constatAnd prezen\a majoritdlii
membrilor consiliului local, declard lucrdrile ;edin{ei deschise, Ei invit[ pe domnul primar, sd

prezinte spre aprobare ordinea de zi, conform dispoziliilor ar1. 135, alin.(7) din Ordonanla de

urgen{d nr.57 12019 privind Codul administrativ.

Domnul primar prezintd, ordinea de zi Ei propune totodat[ suplimentarea acesteia cu

urmdtoarele Proiecte de hot[rAre:
1. Proiect de hotdrdre Nr. 128 din 30.08.2022, privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici renltali ca urmare a Notelor de comanda suplimentare aferente Dispoziliei de

qantier 3125.03.2022 "REABILITARE RETEA DE DISTRIBUTIE APA POTABILA SI

STATIE DE TRATARE IN LOCALITATEA DINIAS , COMUNA PECIU NOU";

2. Proiect de hot[r6re Nr. 129 din 31.08.2022, privind completarea Agendei culturale
pe anul 2022;

Cu unanimitate de voturi , se aprobd ordinea de zi qi suplimentarea cu cele patru
proiecte de hot[r6re.

PreEedintele de Eedin!6, dd cuvAntul secretarului general al comunei, care prezint[ spre

aprobare domnilor consilieri, procesul verbal al qedin{ei extraordinare de indat6, desftquratd
in 18.08.2022. Procesul verbal a fost transmis domnilor consilieri pe grupul de lucru al

consiliului localgi a fosst insuqit in forma prezentatd.

in continuarea lucrdrilor Eedinfei, domnul preqedinte supune Consiliului local spre

analizd qi dezbatere, proiectele de hotdrdre inscrise pe ordinea de zi, precizdnd c[ toate
proiectele au fost analizate qi avizate in comisiile de specialitate ale consiliului local.

S-au prezdrtat proiectele de hotdrAre, dupd cum urmeazd:

1. Proiect de hotdrAre nr. 85 din 21.06.2022, privind aprobarea listei de priorit[1i
intocmitd pebaza cererilor depuse in vederea acorddrii gratuite a unui loc pentru construirea
unei case de locuit in temeiul Legii nr.1512003 in comuna Peciu Nou , atribuirea locurilor de





casa $i retragerea dreptului de folosinld gratuitl acordat tinerilor care nu au respectat

condiliile legale privind edificarea locuinlelor.
Domnul primar aduce la cunoEtinli membrilor consiliului local faptul cd proiectul de hotdrdre
este propus spre analizd,, dezbatere qi aprobare in forma iniliald, aEa cum a fost prezentatd qi

in Eedinla ordinard din data de 28.06.2022 qi precizeazd faptul cd a depus in suslinerea
proiectului, punctul de vedere transmis de doamna avocat qi inregistrat la primdrie sub

nr. 83 09 din 23 .08.2022.
Doamna Todorov Maia solicitd domnilor consilieri sd i se aprobe atribuirea locului de

cas6 in Peciu Nou, aEa cum a specificat in cererea depusd Ei nu in localitatea SAnmartinu

Sdrbesc unde are domiciliul.
i,-r u.*a dezbaterilor pe marginea proiectului Ei a meterialelor intocmite in suslinerea acestuia,
intrucdt nu s-a obtinut maioritatea necesard. nu a fost adoptat[ o hotirffre.
Din 15 consilieri locali in funclie qi l3 consilieri prezenli , 4 consilieri au votat "pentru" :

d-na Tudose Luminila, domnul Jigan Adrian-Radu, Rus Viorel qi Lupqa Claudiu-Adrian , 3

consilieri locali au votat "irnpotriv6": d-nii Glisici Sava, Lungu Valentin-Gelu qi Stanoev

Borivoi-Goran qi 6 consilieri au votat cu "ablinere"
Pentru adoptarea hot6r6rii, era necesar un num[r de 8 voturi "pentru" , respectiv

majoritate absoluti, reprezentAnd primul numdr natural strict mai mare dec6t jumdtate din
totalul consilierilor locali in funclie conform prevederilor art. 5 lit.cc qi art. 139 alin.(3) lit.g
din Ordonanla de urgen!f, a guvernului nr. 5712019, privind codul administrativ;

2. Proiect de hotdrAre Nr. 112 din29.07.2022,privind aprobarea tarifelor unice Ei a

tarifelor distincte practicate de c[tre RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A.in rapofi cu

utilizatorii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare Ei transport al deqeurilor

municipale desfE;uratd in Zona 1 a judelului Timiq, in baza contractului de delegare prin
concesiune a activit[]ii de colectare qi transport a deEeurilor nr. 2303108.12.2017.

in urma voturilor exprimate, cu l3 voturi "pentru", s-a adoptat hotlrirea nr. 111.

3. Proiect de hot[rAre Nr. I l3 din 02.08.2022, privind desemnarea reprezentanlilor
Consiliului local in Comisia de evaluare a probei de interviu la Liceul Teoretic Peciu Nou
pentru concursul organizal in vederea ocupdrii postului vacant de director adjunct sesiunea

iunie-octombrie 2022. Au fost propuqi Ei aprobali domnii consilieri: Teslariu Bogdan membru
titular ;i domnul Stanoev Borivoi-Goran, membru Supleant, adoptAndu-se astfel hotirflrea
nr.ll2, cl 12 voturi pentru ;i I vot ab{inere( doamna viceprimar Grubacichi Nicoleta).

4. Proiect de hotdr6re Nr. 115 din 16.08.2022, privind aprobarea Regulamentului
pentru acordarea titlului de "Cetf,fean de onoare al comunei Peciu Nou": In urma voturilor
exprimate, cu unanimitale, a fost adoptatd hotirf,rea nr. 1L3.

5. Proiect de hot[r6re Nr. 116 din 16.08.2022, privind modificarea organigramei qi a
statului de funclii pentru aparatul de specialitate al primarului comunei Peciu Nou. in urma
dezbaterilor Ei a exprimdrii voturilor s-a adoptat hotlrf,rea nr. 114 cu 13 voturi pentru.

6. Proiect de hotlrdre Nr. 118 din 22.08.2022, privind prelungirea duratei unor
contracte de inchiriere. in urma dezbaterilor cu unanimitate de voturi, s-a adoptat hotirf,rea
nr. I 15.

7. Proiect de hotlrAre Nr. 119 din 22.08.2022, privind modificarea titularului
contractului de inchiriere nr. 6732 din data de 10.07.2013. Cu 13 voturi pentru, s-a adoptat
hotlrflrea nr. 116.

8. Proiect de hotdrAre nr. 120 din 23.08.2022, privind aprobarea vdnzdrn directe Ei

intocmirea raportului de evaluare a terenului intravilan in suprafald de 790 mp,inscris in CF
40l832,aferent construcliei cu destinalia de locuinld,la cererea proprietarei construcfiei,
doamna Popovici Slavila. in urma dezbaterilor, cu unanimitate de voturi, s-a adoptat
hotlrflrea 117.

9. Proiect de hotdr6re nr. 121 din 23.08.2022, prlind aprobarea vdnzdrri directe Ei
intocmirea raportului de evaluare a terenului intravilan in suprafa![ de 1000 mp inscris in CF
402958 aferent construcliei cu destinalia de locuin!6,1a cererea proprietarei
construcliei,doamna Mihai Iasmina. in urma dezbaterilor pe marginea proiectului qi a





materialelor prezentate in susfinere, cu un numf,r de 13 voturi pentru, s-a adoptat hotirflrea
nr. 118.

10. Proiect de hotlrAre nr.722 drn23.08.2022, privind aprobarea vdnzdrn directe Ei
intocmirea raporlului de evaluare a terenului intravilan in suprafa{d de 1008 mp inscris in CF
404792 aferent construcfiei cu destinalia de locuinld,la cererea proprietarei construcliei,
doamna Marli; Oana Florentina. Proiectul a fost aprobat cu unanimitatea voturilor exprimate
adoptAndu-se hotlrflrea nr. 119.

11. Proiect de hotdr6re nr. 123 din 23.08.2022, privind aprobarea Acordului de

Colaborare dintre Comuna Peciu Nou prin Consiliul Local al comunei Peciu Nou cu
A.J.V.P.S. TimiE, gestionarul Fondului Cinegetic m. 70 Sdnmartinu SArbesc ;i A.J.V.P.S.
Tirnig gestionarul Fondului Cinegetic nr. 7l Diniaq. in urma analizei , a dezbaterilor qi a
voturilor exprimate, cu unanimitate s-a adoptat hotirirea nr. 120;

12. Proiect de hot[rAre nr.1.24 din 23.08.2022, privind aprobarea Acordului de

Colaborare dintre COMUNA Peciu Nou prin Consiliul Local al comunei Peciu Nou cu
A.V.P.S. ARTHEMIS OTELEC, gestionarul Fondului Cinegetic nr. 69 Ivanda. in urma
analizei , a dezbaterilor qi a voturilor exprimate, cu unanimitate s-a adoptat hotlrirea nr.
t2t:

13. Proiect de hotdrAre nr.125 din 24.08.2022, privind aprobarea trecerii din
proprietatea privatd in proprietatea publicd a comunei Peciu Nou a imobilului teren avAnd

categoria de folosin![ drum identificat in Cartea funciar6 nr. 407628; in urma voturilor
exprimate, s-a adoptat hotdrirea nr. 122, cu 13 voturi pentru;

14. Proiect de hotdr6re nr.l26 din 24.08.2022, privind diminuarea suprafetei
imobilului teren identificat prin CF.405784 Peciu Nou, situat in loc. Peciu Nou, nr. 73, jud
Timis.Cu unanimitate de voturi, s-a adoptat hotl16rea nr.123.

15. Proiect de hot[rdre Nr.127 din 24.08.2022, privind aprobarea rnodificdrii prin act
adilional a titularului contractelor de concesiune nr.10694 din 22)1.201,9 qi de inchiriere
nr.10695 din22.11.2}lg incheiate pentru terenul evidenliat in CF 402251 Peciu Nou. in urma
dezbaterilor, cu 13 voturi pentru, s-a adoptat hotd,rirea nr. 124;

16. Proiect de hot[rdre Nr. 128 din 30.08.2022, privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici rezultali ca urmare a Notelor de comanda suplimentare aferente Dispoziliei
de Eantier 3125.03.2022 "REABILITARE RETEA DE DISTRIBUTIE APA POTABILA SI
STATIE DE TRATARE IN LOCALITATEA DINIAS , COMLTNA PECIU NOU,,;in ,Tma
anahzei proiectului qi a materialelor prezentate in suslinere, cu 13 voturi pentru a fost adoptat[
hotirArea nr.125.

17. Proiect de hotdrdre Nr. 129 din 3l .08.2022, privind completarea Agendei culturale
pe anul 2022; Proiectul de hotdr6re a fost aprobat cu 10 voturi pentru Ei 3 voturi ablinere:
domnul Leah Vasile-Gheorghe, Rus Viorel Ei Tudose Luminila, adopt6ndu-se astfel
hotlrirea nr.126.

in continuarea lucrdrilor qedinlei, domnul consilier Leah Vasile-Gheorghe propune
domnului primar sd asigure inregistrarea tuturor Eedinlelor de consiliu care se organrzeazd'.
qedin{e ordinare, extraordinare qi extraordinare convocate de indatS.

Domnul pre;edinte d[ cuvAntul domnului Popon Viorel care aratd cd a depus la
prirndrie o sesizare privind lucr[rile defectuos rcahzate cu ocazia reabilitdrii drumului
judefen. Pe calea de acces auto din fala casei sale, de la;psea;i pAnd la carosabil, lucrdrile au
fost executate in sezonul rece qi ca urrnare a inghelului, betonul turnat se fEr6mileazd., ftrnd
necesar astf-el sd se intervind pentru remedierea acestei situatii .

Nemaifiind alte referate , cereri sau in , domnul preqedinte declar[ Eedin]a

PreEedinte de Eedi Secretar General
Viorica-Lidia Miatov

tt I

(tta'$'
\

incheiat6.

LupEa Claudiu-A lan




