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CONSILIUL LOCAL
Nr. I 0.629 din 25. 11.2021

PROCES.VERBAL
al gedintei ordinare a Consiliului local Peciu Nou

din data de25.ll.202l

$edinta consiliului local a fost convocatd de Primarul comunei, cu dispozilia nr. 170 din
19.11,2021, pentru data de 25.11.2021, ora 10,00, la sediul C6minului cultural din Peciu Nou.

La lucr[rile gedinjei, suntprezenli un num6rde 15 consilieri locali, dupdcum urmeazd..
- 9 consilieri locali sunt prezenli la sediul prim[riei, unde s-a stabilit sd se deslEEoare gedin]a:

- Boghian Diana
- Grubacichi Nicoleta
- Leah Vasile-Gheorghe
- Lupqa Adrian
- Rus Viorel
- Stanoev Borivoi-Goran
- T[nase Bianca-Claudia
- Tudose Luminila
- Jigan Adrian-Radu

- 6 domni consilieri care asigura participarea la gedin{6 on-line
- Avram Carmen-Elena
- Glisici Sava
- Scumpia Dionisie-Marius
- Stoica Aurel
- Teslariu Bogdan
- Vodd Gabriela.
De asemenea este prezent domnul primar ;i secretarul general al comunei.

Doamna Luminifa Tudose, in calitate de pregedinte de gedinld, declarS qedinla deschis[ Ei il
invitd pe domnul primar si prezinte spre aprobare ordinea de zi, conform dispoziliilor art. 135, alin.(7)
din Ordonanla de urgenld nr.5712019 privind Codul administrativ. Domnul primar prezintd, ordinea de
zi care cuprinde un num[r de l0 proiecte de hot[rdre .

Se supuneaprobdrii consiliului local ordineadezi,careseaprobd?nunanimitate.

Conform prevederilor art. 138 alin.(I5) din OUG 5712019 privind Codul administrativ, se
supune aprobdrii organului deliberativ, procesul verbal al gedinlei extraordinare convocatd de indat6,
care s-a desfrEurat in data de 17 .11.2021, aprobdndu-se ou unanimitate, in forma prezentatd.

in continuarea lucr[rilor qedin{ei , se trece la dezbaterea materialelor , astfel cum au fost
comunicate domnilor consilieri in invitalia la Eedinld , precizdndu-se cd toate cele l0 proiecte de
hotdrAre au fost avizate favorabil de comisiile de specialitate ale consiliului local;

Doamna preEedintd a gedinlei, precizeazd faptul c6 proiectul de hotdr6re nr. 114 privind
atribuirea locurilor de casa inbazalegii 1512003, a fost avizat favorabil cu amendamentul de a se atribui
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cate un loc de casd in localitatea Peciu Nou, persoanelor inscrise pe lista de prioritdli a localitalii

S6nmartinu S0rbesc.

Lista de prioritali cuprinde doi beneficiari qi a fost aprobatd cu hotdr6rea consiliului local nr.

126125.ll.20ZO in cazul d-nei Bodali Elena Ei hotdrArea nr.39127.07.2021 in cazul d-nei Moldovan

Rozalia-Emilia. Doamna preqedintd, arald c[ amendamentul a fost formulat in gedin{a pe comisii de

specialitate, la propuneread-nei viceprimar, doamna Grubacichi Nicoleta, care a solicitat sd se atribuie

persoanelor mai sus ardtate cAte un loc de casd in localitatea Peciu Nou, avAnd in vedere faptul cd cele

doud solicitante au cerut sd li se repartizeze teren pentru construirea casei in localitatea Peciu Nou,

intrucAt in Sdnmartinu SArbesc nu sunt identificate locuri de casi disponibile pentru solu{ionarea

cererilor in temeiul Legiinr. 1512003.

Lucrdrile Eedinlei continud cu analiza gi votarea proiectelor de hotdr6re, dupd cum urmeaz6:

1. Proiect de hotdr6re privind insuEirea Documentatiei cadastrale de dezmembrare a imobilului

evidentiat in CF 405042 Peciu Nou. in urma dezbaterilor pe marginea materialelor prezentate, cu 15

voturi "pentru", s-a adoptat hotdr6rea nr. 104.

2. Proiect de hot6r6re privind insugirea Documentatiei cadastrale de dezmembrare a

imobilului evidentiat in CF 408604 Peciu Nou. in urma dezbaterilor pe marginea materialelor

prezentale, cu 15 voturi "pentru", s-a adoptat hotdr6rea nr.l05.

3.Proiect de hotardre privind trecerea din domeniul privat in domeniu public al comunei Peciu

Nou a unor imobile avand categoria de folosinta drumuri de exploatatie Agricola. in urma dezbaterilor

pe marginea materialelor prezentate, cu l5 voturi "pentru", s-a adoptat hotdrArea nr.106.

4.Proiect de hot[rAre privind indexarea pentru anul 2022 a sumelor evidenliate in tabelul

prevazut la afi.. 470 alin. (5) qi 1O; ain Legea nr. Zil lZOt5 privind Codul fiscal. in ,rma dezbaterilor pe

marginea materialelor prezentate, cu 15 voturi "pentru", s-a adoptat hotdr6rea nr.1 07.

5.Proiect de hotdrdre privind aprobarea impozitelor gi taxelor locale pentru anul2022.

in u.1na dezbaterilor pe marginea materialelor prezenlate, cu cu 12 voturi "pentru", Ei 3 voturi

"ablinere" (d-na Avram Carmen, Grubacichi Nicoleta qi d-nul Glisici Sava ) s-a adoptat hotdrArea

hotdr6rea nr.108.

6.Proiect de hotirAre privind desemnarea reprezentantului Consiliului local al comunei Peciu

Nou in Grupul de acliune antibullyng al Liceulul Teoretic Peciu Nou, judelul Timi; in urma

dezbaterilor pe marginea materialelor prezentategi a propunerilor Idcute, cu 15 voturi "pentru", s-a

adoptat hot[rArea nr.109 fiind delegat[ in grupul de acfiune, doamna Vodd Gabriela.

T.proiect de hotdr6re privind aprobarea listei de prioritali intocmit[ pebaza cererilor depuse in

vederea acordlrii gratuite a unui loc pentru construirea unei case de locuit in temeiul Legii nr.1512003

in comuna Peciu Nou;
in urma dezbaterilor pe marginea materialelor prezentate Ei la propunerea domnului primar de

a se atribui terenuri pentru construirea locuinlelor in S6nmartinu S6rbesc celor dou6 beneficiare

inscrise pe lista de prioritali din SAnmartinu Sdrbesc, cu 10 voturi "pentru",;i 5 voturi impotriva, s-a
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adoptat hot[rdrea nr.ll0. Au votat impotriva atribuirii terenului pentru construirea locuinlei in
Sdnmartinu Sdrbesc, urm[torii consilieri locali: Grubacichi Nicoleta, Leah Vasile-Gheorghe, Scumpia

Dionisie-Marius, Tdnase Bianca-Claudia qi VodE Gabriela.

8.Proiect de hotdrdre privind participarea Comunei Peciu Nou la ,,Programul privind cresterea

eficienlei energetice a infrastructurii de iluminat public" Ei pentru aprobarea indicatorilor tehnico-
economici pentru proiectul ,,Modernizare iluminat public stradal in comuna Peciu Nou, judetul Timis,
prin programul AFM privind cresterea eficien{ei energetice a infrastructurii de iluminat public.
in urma dezbaterilor pe marginea materialelor prezentate, cu 15 voturi "pentru", s-a adoptat hotlrArea
nr.1 I 1.

g.Proiect de hotdrdre privind Modificarea Hot[r6rii Consiliului Local nr. 81 din 2711012021

privind aprobarea documentatiei cadastrale de dezlipire, avizate de catre OCPI Timis a imobilului
evidentiat in CF 407886 Peciu Nou .

in urma dezbaterilor pe marginea materialelor prezentate, cu 15 voturi "pentru", s-a adoptat hot[rArea
nr.ll2.

l0.Proiect de hotdr6re privind modificarea Ei completarea afticolului I al Hot[r6rii Consiliului
Local nr. 98 din 2711012021 prin care s-a aprobat documentalia de alipire a terenurilor situate in
extravilanul localitdlii Peciu Nou, evidenliate in CF nr. 408590 Ei CF nr. 408591

in urma dezbaterilor pe marginea materialelor ptezentate, cu 15 voturi "pentru", s-a adoptat

hot[rArea nr.1 13.

Nemaifiind alte interpel[ri Ei inscrieri la cuvdnt, doamna pregedintd, declard lucr[rile gedinlei

incheiate.

PRE$EDINTE DE $EDINTA
TUDOSE LUMINITA

Seretar general
Viorica-Lidia Miatov

Redactat
M V-L.
Ex.2



\


