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CONSILiUL LOCAL
Nr. 6563 din30,A7,2021

PROCES'VERBAL
al qedinlei ordinare a Consiliului local Peciu Nou

din data de 27 .07 ,2021

$edinfa consiliului loca1 a fost convocatd de Pritnarul comunei, cu dispozilia nr'102 din

22.07.2021, pentru clata de 27.07,2021, ora 14,00, la sediul C[rninului cultural din Peciu Nou'

La lucrdrile gedinlei, sunt prezenli un num[r de 9 consilieri locali, secretarul general al

contunei qi d-na Pi.eunca Carmen, pentru inregistrarea video,Domnul primar nu participd la

gedin![, fiind in concediu de odihn6.

Sunt absenti uln[torii consilieri loca1i, de asemenea fiind in concediu de odihn6:

Domnul Bugarszki Sfetozar, d-na Boghian Diana-F1orina, viceprimarul couruuei-d-na

GrubacichiNicoleta ,Lupqa Claudiu-Adrian, Rus Viorel Ei Stoica Aurel'

La lucrdrile qedinfei, participd dornnul Costea Dumitru, dorniciliat in Peciu Nou , cate a

solicitat ca la inceputul gedinfei, s[ i se dea cuvAntul petttru expunerea problemei pe care a

adus-o in ateniia consiliului local.

pentru desfEqurarea Eedinlei in condiiii optime, este necesar sd se aleagd preqedintele de

qedinld, avAnd in vedere faptul cd mandatr.tl de preEedinte de qedintd al domnului Stanoev

borivoi Goran, ales cu hotdrdrea consiliului local nr, 16106.04.2021, aincelat 1a 30.06.ac.

in ulna propunerilor fEcute, cu unanimitate de voturi, a fost ales preEedinte de qedintd pe

trei luni, dournul Adrian-Radu Jigan, cu hotbrdreant.34.

Domlul preqedinte de Eedin!6, prezinlb spre aprobare consiliului 1ocal, ordinea de zi,

suplimentatd cu proiectele de hot[r6re nr. 58 qi 59. Cu unanimitate, de voturi ordinea de zi Ei

suplimentarea cu cele dou6 proiecte de hot5r6re, a fost aprobatd.

Conform prevederilor art. 138 alin.(15) din OIJG 5712019 privind Codul administrativ, se

supune aprob[rii organr:lui deliberativ, procesul verbal al qedin]ei extraordinare convocat[ de

irrciatf,, .ur" u avut loi \n27 mai 202l.Procesul verbal a fost aprobat cu unanimitate de voturi.

in continr.rarea lucr[ri1or qedinlei, se di cuvAnfit1 dornnului Costea Dumitru, care aduce in

atellia domnilor consilieri, necesitatea extinderii sistemului de alimentare cu ap[ pe toate strdzile

din pUZ-ul nou din localitatea Peciu Nou, av6nd in vedere faptul cE lucrdrile au fost incepute, s-a

tras conducta doar pe o stradS, dupd care s-au sistat lucrdrile.
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Aceast6 situalie este cunoscuta de cdtre dornnii consilieri. Urmeaz[ cainbazaproiectului

intocmit pentru extinderea relelei de alimentare cu ap6, sd se rectifice bugetul 1ocal cu sumele

necesare, astfel inc6t s[ se poat6 demara lucrdrile necesare extinderii re]elei de ap['

in co,ti,uare , se trece la dezbaterea materialelor , astfei culr au fost comunicate

domnilor consilieri in invitalia la qedin!6, dup[ cum unneaz6:

Lproiect de horarare nr.34129.06.202l,privind aprobarea bugetului de venituri qi cheltuieli al SC

,,ConSlocserv Peciu Nou" S.R.L pe anul 2021: societate comerciala in cadrul cireia cornuna

pEciu Nou prin consiliul 1oca1 al comunei PEciu NIou, are calitate de asociat unic' tn urnra

voturilor expimate, cu 9 votr-lri peutru s-a adoptat hotlr0rea nr' 35

2.proiect de hot,rare nr. nr. 35 din r2.o7.2ozr privind aprobarea d6rii in administrare a unor

bunuri imobile, pr.pri.t* publich a.comunei ieciu Nou, citre Liceul Teoretic Peciu Nou;

Domnii consilieri propun ca acest prolect de hotlrare s[ se amdne pentru Eedin{a ordinard din

august 2021,lacererea doarnnei cobrac Marioara, director al Liceului Teoretic' precizand c6 s-a

adus la cunoqtinla domnul,i pritnar aceastd soliciiare, domnul primar fiind de acord ca proiectul

sd fie retras de pe ordin ea de z\qi s[ fie dezbdtut/a.alizat spre aprobare, in Eedinfa din august'

3.proiect de hot[rare Nr. 36 din 13.07.202r privind aprobarea vdnztrtt directe Ei intocmirea

raportului d" 
"rutuur. 

a terenutui intravilan aferent construcliei cu destinalia de locuin{6 din cF

400029insuprafalEde883mp.,pt'oprietateprivatdacomuneiPeciuNou'lacerereatitulareide
contract ,doamna Boli persida. proiectur de hot[r6re a fost suplls votului domnilor consilieri care

au votat in unanimitale pentru vdnzarea in-robilului'
proiectul de hotxrare nu a intrunit nuntarul necesal: de voturi pentru a fi ad.optata hotdrarea'

Astfel, porrivit prevederilor art. tzl itrn'12) din ouG 57l21lg privind codui administrativ'

hotlririle privind dobAndirea sau instrdinar"i ar"p,rfui de proprietate in cazul bunurilor imobile'

se aclopt[ de consiliul local cu rnajoritatea calificata definita ia art' 5 lit' dd' de doud treimi din

numdrul consilierilor locali in funclie'

conform Art. 5 rit.aa, *u.ioritatea calificata este reprezentatd de "primul numf,r natural care este

r.rrai nrare dec6t valoarea numeric arerultatain urma aplicdrii fracAiei /procentului stabilite/stabilit

fl.i,., i.g., la totaiui membrilor organului colegial stabilit in condiliile legii"'

Prin urmare , acest proiect precllm qi proiectele cu nI' : 37,38,39 9i 57' care au oblinut

9 voturi pentru, fiind necesare 10 voturi, r, p,jt fi materializaleinhotardri aie consiliului local Ei

vor fi reluate in dezbaterea din qedinla urmatoare a consiliului 1ocal'

4.proiect de hotarare Nr. 40 din 13.07.2021 privind p_relungirea contr.actuiui de inchiriere al

terenului aferent locuinlei situatd in localitalea' Peciu Nou *,SqOlC , la cererea proprietarilor

construcliei - Pitru Mitrila Ei Stoica Ionel. in urrna voturilor expimate, cu 9 voturi pentru s-a

adoptat hotdrArea nr'36'

5.proiect de hotarare Nr. din 41 din 14.07.202r privind prelungirea contractu-lui de inchiriere al

terenului aferent lo.uin1.i situatd in localitatea Diniag nr.l go H,1a cererea tituiarului contractului
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de inchiriere,domnul Neam! Dumitru. in urma voturilor expimate, cu 9 voturi pentru s-a adoptat

hot[rdrea nr.37.

6.Proiect de hotarAre Nr, 42 din 14.07.2021 privind prelungirea duratei contractului de inchiriere

a1 terenului aferent locuinlei situatd in localitatea Diniaq nr.180 F, la cererea tituiarului
contractului de inchiriere, dornnul Bujora Durnitru-Marin. in urma voturilor expimate, cu 9
voturi peutru s-a adoptat hotdrArea nr. 38'

T.Proiect de hotardre Nr. 43 din 14.07.2021 privind aprobarea listei de prioritdli intocmitd pe

baza cererilor actualizate tu vederea acorddrii gratuite a unui loc pentru construirea unei case de

locuit in teneiul Legii nr, 15l2OO3 in cotnuna Peciu Nou . In urma voturilor expimate, cu 9 voturi

pentru s-a adoptat hotirdrea nr. 39.

S,Proiect de hotar6re Nr.45 din 15.07.2021 privind stabilirea salariilor debazdpeutru personalul

coltractual din cadrul Clubului Sportiv Cotnunal Peciu Nou. in urma voturilor expimate, cu 8

voturi pentru qi 1 vot irlpotrivd ( domnul Leah Vasile Gheorghe), s-a adoptat hotdrdrea nr.40.

g.Proiect cle hotarAre Nr.46 din 16.07.2021 privind insuqirea Documentaliei tehnice de primd

inscriere in sistemul integrat de cadastru Ei carte funciar6 a unui imobil situat in Sinarnartinu

SArbesc,nr.l43,cornuna Peciu Non; proiectul se supune la vot qi se aprobd cu 9 voturi pentru,

adoptAndu-se hot6r6rea nr, 41.

l3.Proiect de hotardreNr.4T din 16.07.2021, privind aprobarea solicitdrii prelungirii Scrisorii de

garantie nr.155111.10,2017 de la FNGCIMM SA IFN in valoare de 900.000,00 lei in vederea

gararrtarii obligatiilor de plata a avansului de 900.000,00 lei din fonduri nerambursabile pentru

in-rplementarea proiectului intitulat - ,, Reabilitare Ei dotare cladire clmin cultural Diniaq ; in
urma voturilor exprimate, cu unanimitate, a fost adoptat6 hotbrdrea nt.42,

l4.Proiect de hotarire Nr.48 dtn 19.07.2021 privind prelungirea contractuiui de inchiriere al

terenului aferent locr"rinfei situatd in Peciu Nou,nr.ll59,evidenliat in CF 400122,1a cererea

titularului contractului de inchiriere,domnul Bosnea Ovidiu ;proiectul se sllpune la vot Ei se

aprobi cu 9 voturi pentru, adoptAndu-se hot[r6reanr.43.

l5.Proiect de hotarAre Nr. 49 din 19.07.2021 privind prelungirea dr.rratei contractului de

inchiriere al terenului evidenliat in CF 405788 Peciu Nou,la cererea Asocialei Agricole,,17
Decembrie 1989". Proiectul se supune la vot Ei se aprob[ cu 9 voturi pentru, adoptdndu-se

lrotdrArea nr,44.

l6.Proiect de hotarAre Nr.50 din 20.07.2021 privind aprobarea documenta{iei topo cadastrale
pentru modificarea suprafetei imobilului cu nr.CF 403126 - Pasune extravilan in suprafata de

224700 rnp. In urma vorLrrilor exprimate, cu unanirnitate, s-a adoptat hotirdrea nr. 45.

lT.Proiect de hotardre Nr. 51 din 20.07.2021 privind aprobarea documentatiei cadastrale de

prirr-r5inscriereincafteafunciar5inrocmit[pentruurnratoare1eirrrobi1e-drumuri
DS 19 PECIU NOU, DS 22 PECIU NOU, DC 1,+3II DINIAS, DS 8i1 DINIAS, DS 13/2
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DINIAS, DC 838 SANMARTINU SARBESC, DC 853 SANMARTINU SARBESC. PTOiECIUI SE

Supune la vot qi se aprob[ cu 9 voturi pelltru, adoptdndu-se hotdrdrea nf '46'

lB.proiect de hotarare Nr. 52 din20.07,2021 privind insuqirea qi aprobarea raportului de evaluare

intocrnit in vederea inchirieriiiconcesionarii terenului proprietate privatd a comunei Peciu Nou

eviden{iat in CF 411l7Z,aferent construcliilor cu destinalia casd de locuit situat[ in Sdnmartinu

SArbesc lanr.206,proprietatea nurnitului Socaciu Aurel . Proiectul se supllne la vot Ei se aprobd

cu 9 voturi pentru, adopt6ndu-se hot[r6rea nr.47.

ig.proiect de hotarare Nr. 54 dinZ0.0l.202l privind aprobarea nrodific[rii prin act adifional a

contractului de concesiune nr.8531 din 07.i0.2015 incheiat pentru terenul evidentiat in CF

+OO:ig peciu Nou.in unna voturilor exprimate, cu unanimitate, s-a adoptat hot6r6rea nr. 48;

2O.proiect de hotargreNr. 55 din20.07.2021 privind aprobarea solicitdrii prelungirii Scrisorii de

garantie nr. g44l 21.12.2017 de ta FNGCIMM SA IFN in valoare de 2.900.000,00 lei in vederea

larantarii obiigatiilor de plata a avansului de 2.900.000,00 lei din fonduri nerambursabile

f entru irnplemintarea proiectului intitulat - ,, Reabilitare re{ea de distribulie apd potabild ;i sta}ie

de tratare in localitate, Dinioq, colrlna Peciu Nou qi infiin{are re{ea de canalizare a apelor uzate

me,ajere in localitatea Diniaq cu evacliare in stalia de epurare a loca1it61ii Sdnmartinu Sirbesc ".

proiettul se sgpune la vot qi se aprobd cu 9 voturi pentru, adopt6ndu-se hotdrArea nr'49

2l.proiect de hotarare Nr. 56 din 21 .O7.2021privind constatarea incet[rii de drept, ca urmare a

derr-iisiei, a mandatului de consilier local al d-lui Bugarszki Sfetozar qi vacantarea mandatului de

consilier local in cadrr"rl Consiliului Local Peciu Nou. in urma voturilor exprimate, cu

unanimotate s-a adoptat hot[rdrea nr. 50 ;

23.proiect de hot[rare nr.58 din 26.07.2021, privind aprobarea Agendei culturale a comunei

peciu Nou, pe anul 20Zl ;proiectul se supune la vot qi se aprobd cu 9 voturi pentru, adoptAndu-se

hot6rdrea nr.51.

24.proiect de hothrdre nr. 59 d\n26.07.2021, privind aprobarea indicatorilor tehnico economici

rezultali ca unrlare a actualizdrii valorilor esti,rrate @rlprilor) aferente proiectului " infiinlare

relea de canalizare a apelor uzate menajere, in localitatea Diniaq, cu evacuare in stalia de epurare

a iocalitalii S6lmartinu Sdrbescc ; Proiectul se supune la vot Ei se aprobd cu 9 voturi pentru,

adopt6ndu-se hot[r6rea nr.52.

Nemaifiind proiecte de hot6r6re la ordinea de zi, domnul preEedinte dd citire petiliei

depus[ de doamna Loronur Monica, domiciliat[ in Sdnmartinu SArbesc, peti{ie semnati de un

numAr cle 116 cet[feni din aceast6 localitate, prin care se solicitd instalarea calmatoarelor in zona

$colii generale din SAnmartinu SArbesc, unde qi in perioada vacanlei, copiii se joac[ pe terenul

sintetic amenajat, fiind expuEi accidentelor, datoritl, vitezei cu care se circuld in localitate, pe

drurnurile publice, chiar Ei in zonele cu indicatoare pentlu iimite devitezd,
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Sit,alia reclamatA este frecventd Ei in celelalte localitdli ale cotrrunei, astfel c[ este

necesar s6 se intervind pentrr-r remedierea acestei st6ri de fapt, Dofirnul.Primar va convoca

comisia rutier[ pentru identificarea soluliilor necesare, ir.npreund cu mernbrii consiliului local'

Nu au fost supuse dezbaterii alte probleme, astfel , pre$edinteie declard lucrbrile qedinlei

incheiate.

Pregedinte de Eedin!6
ADRIAN-RADU TIGAN

 /^//A,/ /,llqt/'

Secretar general

Viorica-Lidia Miatov
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