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CONSILIUL LOCAL 

Nr.  4662  din 29.05.2020 

 

 

PROCES-VERBAL 

al   ședinței ordinare a Consiliului local Peciu Nou 

din data de 26.05.2020 

 

 Ședința consiliului local a fost convocată de domnul Primar al comunei Peciu Nou, în 

baza  dispoziției nr. 63 din 20.05.2020,  pentru  data de 26.05.2020,  ora 14,00, organizata online. 

 

 La lucrările ședinței, sunt prezenți  un număr de 15 consilieri locali, domnul primar, și  

secretarul general al  comunei. 

  

În conformitate cu prevederile art. 138 alin.(15) din OUG 57/2019 privind Codul 

administrativ, se supune aprobării organului deliberativ, procesul verbal al ședinței ordinare din 

28.04. 2020, care a fost aprobat în unanimitate.  

 

 Domnul președinte, declară lucrările ședinței deschise și  invită pe domnul primar să 

prezinte spre aprobare  ordinea de zi, conform dispozițiilor art. 135, alin.(7) din Ordonanța de 

urgență  nr.57/2019  privind Codul administrativ, precum si suplimentarea acesteia cu 

următoarele puncte: 

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 64 din 22.05.2020,  privind scutirea de la plata  chiriei 

pentru terenul proprietate publică  a comunei Peciu Nou, pe care este edificată terasa, la cererea 

SC LORD'S CARGO SRL  ,datorită suspendării activității pe perioada stării de urgență și a stării 

de alertă. 

 

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr.65  din 25.05.2020,  privind  aprobarea solicitării 

prelungirii Scrisorii de garantie nr. 755/11.10.2017 de la FNGCIMM SA IFN in valoare de  

900.000,00 lei in vederea garantarii obligatiilor de plata a avansului de  900.000,00   lei din 

fonduri nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat –„  Reabilitare și dotare 

clădire cămin cultural Diniaș ”. 

 

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 66 din 25.05.2020,  privind  aprobarea solicitării 

prelungirii Scrisorii de garantie nr. 316/24.07.2017 de la FNGCIMM SA IFN in valoare de  

1.588.650,00 lei in vederea garantarii obligatiilor de plata a avansului de  1.588.650,00   lei din 

fonduri nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat – „  Modernizare străzi în 

localitatea Sânmartinul Sârbesc, comuna Peciu Nou,  județul Timiș ”. 

 

             4. PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr.67 din 25.05.2020,  privind aprobarea solicitării 

prelungirii Scrisorii de garanție nr. 944/21.12.2017 de la FNGCIMM SA IFN in valoare de  

2.900.000,00 lei in vederea garantării obligațiilor de plata a avansului de  2.900.000,00   lei din 

fonduri nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat – „Reabilitare rețea de 



 

ROMÂNIA-JUDEȚUL TIMIȘ 
COMUNA PECIU NOU 

Peciu Nou, nr.189,307310 - Timiș 
Telefon: 0256.414.500 , 0256.414.201 

Fax: 0256.414.826 
www.primariapeciunou.ro 

e-mail: contact@primariapeciunou.ro  
     

distribuție apă potabilă și stație de tratare în localitatea Diniaș, comuna Peciu Nou și înființare 

rețea de canalizare a apelor uzate menajere în localitatea Diniaș cu evacuare  în stația de epurare 

a localității Sânmartinu Sârbesc”. 

 

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 68  din 25.05.2020,  privind aprobarea solicitării 

prelungirii Scrisorii de garanție nr. 417/21.08.2017 de la FNGCIMM SA IFN in valoare de  

900.000,00 lei in vederea garantării obligațiilor de plata a avansului de  900.000,00 lei din 

fonduri nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat –  “Construire si dotare 

grădinița cu program prelungit Peciu Nou“. 

 

Se supune la vot ordinea de zi și suplimentarea acesteia cu cele cinci proiecte de la nr. 64 

la nr.68. 

În urma voturilor exprimate, cu unanimitate, ordinea de zi și suplimentarea cu cele 5 

proiecte, a fost aprobată.  

 

Se trece în continuare la  dezbaterea  materialelor ședinței, astfel cum au fost comunicate 

domnilor consilieri în invitația la ședință, după cum urmează: 

 

   1. PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 50 din 23.04.2020,  privind înregistrarea Primăriei 

Comunei Peciu Nou în Sistemul Naţional Electronic de Plată on-line a taxelor şi impozitelor 

utilizând cardul bancar (SNEP) și modul de suportare a comisionului bancar la tranzacțiile on-

line. Proiectul se supune la vot și se adoptă hotărârea nr. 58, cu 15 voturi ”pentru”. 

   

  2. PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 51 din 24.04.2020 ,    privind  aprobarea  

Programului  anual al  finantarilor nerambursabile din bugetul Comunei Peciu Nou alocate 

pentru activități nonprofit de interes local pentru anul 2020. Proiectul se supune la vot și se 

adoptă hotărârea nr. 59, cu 15 voturi ”pentru”. 

 

   3. PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 53 din 08.05.2020,  privind  însușirea și aprobarea 

Raportului de evaluare întocmit în vederea  concesionării terenului proprietate privată a comunei 

Peciu Nou, aferent Apartamentului  2 din clădirea cu nr.267 Peciu Nou, proprietatea SC ASA 

VET SRL. Proiectul se supune la vot și se adoptă hotărârea nr. 60, cu 15 voturi ”pentru”. 

  

    4. PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 54 din 08.05.2020,  privind însușirea și aprobarea 

Raportului de evaluare întocmit în vederea  concesionării terenului proprietate privată a comunei 

Peciu Nou, aferent construcțiilor cu altă destinație, proprietatea soților NEGRU GRIGOR și 

NEGRU SLAVIȚA. Proiectul se supune la vot și se adoptă hotărârea nr. 61, cu 14 voturi 

”pentru” și o abținere (Grasu Daniel). 

 

  5. PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 55 din 08.05.2020,     privind  aprobarea nivelului 

redevenței pentru întocmirea contractelor de  concesionare a  terenului proprietatea comunei 

Peciu Nou, pe care este edificată  înainte de anul  1990 construcția Bloc P+1E în localitatea  
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Sânmartinu Sârbesc nr. 280. Proiectul se supune la vot și se adoptă hotărârea nr. 62, cu 15 

voturi ”pentru”. 

  6. PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr.56 din 08.05.2020,  privind   aprobarea 

Regulamentului de vânzare a bunurilor imobile, proprietate privată a comunei Peciu Nou. 

Proiectul se supune la vot și se adoptă hotărârea nr. 63, cu 14 voturi ”pentru” și o abținere 

(Grubacichi Nicoleta). 

 

7.  PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 57 din 12 mai 2020,  privind  însușirea și aprobarea 

Raportului de evaluare întocmit în vederea  închirierii/concesionării terenului proprietate privată 

a comunei Peciu Nou, aferent construcțiilor  destinația casă de locuit situată în Peciu Nou nr. 73, 

proprietatea soților VODĂ ANGHEL și VODĂ GABRIELA .Proiectul se supune la vot și se 

adoptă hotărârea nr 64, cu 15 voturi ”pentru”. 

 

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 58 din 13.05.2020, privind aprobarea tarifelor unice și 

a tarifelor distincte practicate de către  RETIM ECOLOGIC SERVICE SRL  în raport cu 

utilizatorii serviciului de salubrizare pentru activitatea de colectare și transport al deșeurilor 

municipale desfãșuratã în Zona 1 a județului Timiș, în baza contractului de delegare prin 

concesiune a activitãții de colectare și transport a deșeurilor nr. 2303/08.12.2017. Proiectul se 

supune la vot și se adoptă hotărârea nr. 65, cu 15 voturi ”pentru”. 

  

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 59 din 12.05.2020,  privind modificarea art. 2 din 

HCL nr. 9/28.01.2020 referitor la aprobarea prețului de vânzare al imobilului teren intravilan, 

evidențiat în CF 407216, proprietate privată a comunei Peciu Nou.4 Proiectul se supune la vot și 

se adoptă hotărârea nr. 66, cu 15 voturi ”pentru”. 

 

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 60 din 12.05.2020,  privind  însușirea și aprobarea 

Raportului de evaluare întocmit în vederea  închirierii/concesionării terenului proprietate privată 

a comunei Peciu Nou evidențiat în CF  402616, aferent construcțiilor  cu  destinația casă de 

locuit situată în Peciu Nou la nr. 1114, proprietatea d-lui APOPI PETRICĂ-MARCEL și minorei 

APOPI NICOLA-ANCA. Proiectul se supune la vot și se adoptă hotărârea nr. 67, cu 15 voturi 

”pentru”. 

  

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 61 din 14.05.2020, privind achiziționarea unor 

servicii juridice constând în consultanță juridicã de specialitate, asistență juridică și reprezentare 

în fața instanțelor de judecată a intereselor Comunei Peciu Nou, Primăriei Peciu Nou, Consiliului 

local Peciu Nou, pentru anul 2020. Proiectul se supune la vot și se adoptă hotărârea nr. 68, cu 

15 voturi ”pentru”. 

 

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 62 din 18.05.2020, privind rectificarea bugetului 

local pe anul 2020; Proiectul se supune la vot și se adoptă hotărârea nr. 69, cu 14 voturi 

”pentru” și o abținere ( Grubacichi Nicoleta). 
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13. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.63 din 18.05.2020, privind aprobarea contului de 

execuție bugetară pe anul 2019; Proiectul se supune la vot și se adoptă hotărârea nr. 70, cu 14 

voturi ”pentru”și o abținere ( Grubacichi Nicoleta). 

 

14. PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 64 din 22.05.2020,  privind scutirea de la plata  

chiriei pentru terenul proprietate publică  a comunei Peciu Nou, pe care este edificată terasa, la 

cererea SC LORD'S CARGO SRL  ,datorită suspendării activității pe perioada stării de urgență 

și a stării de alertă. Proiectul se supune la vot și se adoptă hotărârea nr. 71, cu 15 voturi 

”pentru”. Proiectul se supune la vot și se adoptă hotărârea nr., cu 15 voturi ”pentru”. 

 

15. PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr.65  din 25.05.2020,  privind  aprobarea solicitării 

prelungirii Scrisorii de garantie nr. 755/11.10.2017 de la FNGCIMM SA IFN in valoare de  

900.000,00 lei in vederea garantarii obligatiilor de plata a avansului de  900.000,00   lei din 

fonduri nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat –„  Reabilitare și dotare 

clădire cămin cultural Diniaș ”. Proiectul se supune la vot și se adoptă hotărârea nr. 72, cu 15 

voturi ”pentru”. 

 

16. PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 66 din 25.05.2020,  privind  aprobarea solicitării 

prelungirii Scrisorii de garantie nr. 316/24.07.2017 de la FNGCIMM SA IFN in valoare de  

1.588.650,00 lei in vederea garantarii obligatiilor de plata a avansului de  1.588.650,00   lei din 

fonduri nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat – „  Modernizare străzi în 

localitatea Sânmartinul Sârbesc, comuna Peciu Nou,  județul Timiș ”. Proiectul se supune la vot 

și se adoptă hotărârea nr. 73, cu 15 voturi ”pentru”. 

 

             17. PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr.67 din 25.05.2020,  privind aprobarea solicitării 

prelungirii Scrisorii de garanție nr. 944/21.12.2017 de la FNGCIMM SA IFN in valoare de  

2.900.000,00 lei in vederea garantării obligațiilor de plata a avansului de  2.900.000,00   lei din 

fonduri nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat – „Reabilitare rețea de 

distribuție apă potabilă și stație de tratare în localitatea Diniaș, comuna Peciu Nou și înființare 

rețea de canalizare a apelor uzate menajere în localitatea Diniaș cu evacuare  în stația de epurare 

a localității Sânmartinu Sârbesc”. Proiectul se supune la vot și se adoptă hotărârea nr. 74, cu 15 

voturi ”pentru”. 

 

18. PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 68  din 25.05.2020,  privind aprobarea solicitării 

prelungirii Scrisorii de garanție nr. 417/21.08.2017 de la FNGCIMM SA IFN in valoare de  

900.000,00 lei in vederea garantării obligațiilor de plata a avansului de  900.000,00 lei din 

fonduri nerambursabile pentru implementarea proiectului intitulat –  “Construire si dotare 

grădinița cu program prelungit Peciu Nou“. Proiectul se supune la vot și se adoptă hotărârea nr. 

75, cu 15 voturi ”pentru”. 

 

În continuarea lucrărilor ședinței, domnul primar prezintă consiliului local, adresele 

înaintate de  Inspectoratul Școlar Timiș și Liceul Teoretic Peciu Nou, după cum urmează:  
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Adresa nr. 3202/15.05.2020, a Inspectoratului Școlar județean Timis, împreună cu 

Ordinul comun 4220/769/2020,  înregistrată la Primăria Peciu Nou cu nr. 4275/18.05.2020, prin 

care solicită sprijinul autorității publice locale, în perioada pregătirii elevilor și în perioada 

examenelor.   

 

Adresa nr. 2969/29.04.2020 a Inspectoratului Școlar județean Timis, înregistrată la 

Primăria Peciu Nou sub nr. 3877/30.04.2020, pentru alocarea resurselor financiare necesare 

dotării elevilor cu echipamente informatice, în vederea desfășurării lecțiilor online, de acasă; 

 

Adresa nr. 1342/20.05.2020 a Liceului Teoretic Peciu Nou, înregistrată sub nr. 

4391/20.05.2020 la primăria Peciu Nou,  precum și răspunsul instituției noastre, înregistrat cu nr. 

4397/20.05.2020.  

 

Prin cererea cu nr. de mai sus, conducerera Liceului  Teoretic, solicită alocarea din 

bugetul local a sumei de 54.795 lei pentru achiziționarea materialelor specifice  ( măsti de 

protecție, mănuși, materiale pentru dezinfectare și delimitatoare pentru circulația elevilor ), în 

scopul prevenirii și combaterii îmbolnăvirilor cu SARS-COV-2, pe perioada desfășurării 

pregătirii didactice în vederea susținerii  examenelor elevilor din clasa a VIII-a și clasa a/XII-a. 

În răspunsul comunicat, s-a adus la cunoștința conducerii Liceului, că UATC Peciu Nou, se află  

în imposibilitatea finanțării acestor cheltuieli. 

  

Domnul Președinte al ședinței, prezintă Raportul de activitate pe anul 2019, înaintat de 

administratorul SC Conslocserv Peciu Nou SRL, raport însușit de către domnii consilieri. 

 

Domnul consilier Mirianici Predrag, solicită domnului primar, să trimită o sesizare pentru 

tăierea ierbii din fața casei cu nr. 327  din localitatea Sânmartinu Sârbesc ( între fostul sediu al 

CAP-ului și locuința d-nei Ciolacovici . Domnul primar, ia act de această solicitare.  

 

Nemaifiind alte probleme  în dezbatere, ședința se declară încheiată. 

 

 

   Președinte de ședință           Secretar General 

     ȚIGAN VASILE                   Viorica-Lidia Miatov 
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    Ex.2 

Data: 29.05.2020 


