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CONSILIUL LOCAL 

Nr.1014 din 04.02.2020 

 

 

 

PROCES-VERBAL 

al   ședinței ordinare a Consiliului local Peciu Nou 

din data de 28.01.2020 

 

 

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

baza  dispoziției nr. 7 din 22.01.2020,  pentru  data de 28.01.2020,  ora 18,00, la Căminul 

cultural   din localitatea Peciu Nou. 

 

 La lucrările ședinței, sunt prezenți  un număr de 13 consilieri locali, domnul primar,  

doamna Preunca Camelia , pentru înregistrarea video a ședinței , secretara comunei , 

administratorul public și trei cetățeni : D-ra Lazăr Iasmina și d-nii Lazăr Marin și Sandu Vasile. 

Nu participă la lucrările ședinței fiind absenți, următorii domni consilieri: Grasu Daniel și 

Tudose Luminița; 

  

Ținând cont de faptul că în cursul lunii decembrie a expirat mandatul de președinte de 

ședință al domnului  Adam Stelian, se fac propuneri pentru președintele de ședință. În urma 

propunerilor și a voturilor exprimate,  a fost ales președinte de ședință, domnul DOROBANȚU 

ȘTEFAN , pentru o perioadă de  trei luni,  adoptăndu-se  hotărârea nr. 1 cu 12 voturi pentru. 

 

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 

decembrie 2019, care a fost aprobat în unanimitate.  

 

Se dă apoi cuvântul cetățenilor prezenți la ședință , care adresează consiliului local 

interpelări cu privire la activitatea consiliului local în anul 2019 și cu cu precădere, aportul 

consilierilor locali în promovarea proiectelor de hotărâre și atragerea fondurilor sau investitorilor  

pentru îmbunătățirea condițiilor de viață ale cetățenilor.  

 

Discuțiile purtate pe marginea problematicilor ridicate, sunt înregistrate pe caseta video a 

ședinței, care se difuzează lunar, la încheierea ședinței, pe pagina de Facebook a primăriei 

comunei Peciu Nou. 

 

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. Domnul Primar, propune să se suplimenteze 

ordinea de zi cu următoarele proiecte de hotărâre: 
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1. PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 18/27.01.2020, privind aprobarea Planului anual de 

acțiuni pentru anul 2020, privind serviciile sociale;  

 

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 19/27.01.2020 privind prelungirea contractului de 

închiriere al locuinței situată în localitatea Diniaș nr. 18/a, la cererea domnului Bogzaru 

Dragoliub; 

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.20 din 28.01.2020, privind aprobarea taxei de vizare 

anuală a carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol; 

Suplimentarea ordinii de zi a fost aprobată cu votul unanim al consilierilor prezenți 

 

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

consilieri în invitația la ședință, după cum urmează: 

 

1. Proiect de hotărâre Nr.1 din 20.01.2020,  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. 2 cu 12 voturi ”pentru” și 1 vot 

abținere ( Grubacichi Nicoleta). 

 

   2. PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 2 din 20.01.2020,  privind aprobarea indicatorilor 

tehnico - economici actualizați, rezultați ca urmare a întocmirii proiectelor tehnice aferente 

proiectului „CONSTUIRE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT PECIU NOU”. 

Proiectul se supune la vot și se adoptă hotărârea nr. 3  cu 13 voturi ”pentru” . 

 

3.PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 4 din 20.01.2020,  privind actualizarea cu rata inflației 

a nivelului chiriei/redevenţei, aferente raporturilor juridice contractuale, având ca obiect 

închirierea/concesionarea bunurilor imobile, proprietate publică sau privată  a comunei Peciu 

Nou. 

Proiectul se supune la vot și se adoptă hotărârea nr. 4  cu 13 voturi ”pentru” . 

 

   4. PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 5 din 20.01.2020,  privind transformarea unei functii 

publice vacante    . 

Proiectul se supune la vot și se adoptă hotărârea nr. 5  cu 9 voturi ”pentru” , 1 vot 

”împotrivă”( Grubacichi N) și 3 abțineri ( Adam S, Lorint S, Țigan V). 

 

   5. PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 6 din 20.01.2020,     privind însușirea raportului  de 

evaluare întocmit în vederea  vânzării directe a imobilului casă de locuit cu nr. 70, evidențiat în 

CF 402516, proprietate privată a comunei Peciu Nou, la cererea chiriașului, domnul BALOȘ 

VIOREL. 

Domnii consilieri iau act de raportul de evaluare întocmit pentru imobilul ce face obiectul 

vânzării și  propun ca prețul de vânzare să fie 10.000 lei echivalent în lei. 
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Proiectul se supune la vot și se adoptă hotărârea nr. 6 privind vânzarea locuinței, la 

prețul de 10.000 euro. Hotărârea a fost adoptată cu  12 voturi ”pentru” și 1 vot împotrivă  

( Titerlea E). 

 

   6. PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 7 din 20.01.2020, privind întocmirea rapoartelor de 

evaluare pentru închirierea / concesionarea terenului proprietate privată a comunei Peciu Nou, 

aferent casei de locuit nr.73 Peciu Nou, proprieatea numiților Vodă Anghel și Vodă Gabriela. 

Proiectul se supune la vot și se adoptă hotărârea nr. 7  cu 13 voturi ”pentru” . 

 

  7. PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr.8 din 20.01.2020,  privind aprobarea Planului de 

acțiuni și de interes local pe anul 2020, a listei cuprinzând beneficiarii de ajutor social precum și 

persoanele care urmează să efectueze acțiuni și lucrări de interes local conform Legii 

nr.416/2001,cu modificările si completările ulterioare  . Proiectul se supune la vot și se adoptă 

hotărârea nr. 8  cu 13 voturi ”pentru” . 

 

 8. PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 9 din 20.01.2020,  privind aprobarea prețului de 

vânzare al imobilului teren intravilan, evidențiat în CF 407216. Proiectul se supune la vot și se 

adoptă hotărârea nr. 9  cu 13 voturi ”pentru” . 

 

 9. PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 10 din 20.01.2020, privind aprobarea prețului de 

vânzare al imobilului teren intravilan, evidențiat în CF 400339 , aferent casei de locuit cu nr. 

744, la cererea proprietarei construcției, d-na Stoianov Giurgevca. Proiectul se supune la vot și se 

adoptă hotărârea nr. 10  cu 13 voturi ”pentru” . 

 

Proiectul de hotărâre nr. 9 și nr.10, nu sunt avizate pentru legalitate de secretarul general, 

motivat de faptul că prețul propus pentru vânzare este mai mic decât valoarea de inventar a 

imobilelor. În legătură cu aceasta, s-a întocmit o notă care a fost prezentată primarului comunei 

și de asemenea, consiliului local, fiind atașată fiecărui proiect de hotărâre în parte. 

 

10.PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 11 din 20.01.2020,  privind îndreptarea erorii 

materiale din anexa la HCL 144/30.10.2019. Proiectul se supune la vot și se adoptă hotărârea 

nr. 11  cu 13 voturi ”pentru” . 

 

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 19/27.01.2020 privind prelungirea contractului de 

închiriere al locuinței situată în localitatea Diniaș nr. 18/a, la cererea domnului Bogzaru 

Dragoliub; După dezbaterea materialelor prezentate, se supune la vot și se adoptă hotărârea nr. 

12, cu 13 voturi ”pentru” 

 

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.20 din 28.01.2020, privind aprobarea taxei de vizare 

anuală a carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol; Proiectul se supune la vot 

și se adoptă hotărârea nr. 13, cu 13 voturi ”pentru”. 
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           13.PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr.14 din 22.01.2020, stabilirea  indemnizațiilor/salariilor 

de bază pentru functiile de demnitate publica ,  funcționarii publici și personalul contractual din 

cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Peciu Nou, începând cu 01.01.2020. 

Proiectul se supune la vot și se adoptă hotărârea nr. 14  cu 13 voturi ”pentru” . 

 

14.PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 15 din 22.01.2020, privind însușirea Dispoziţiei 

Primarului Comunei Peciu Nou  nr. 179/19.12.2019, de   aprobare a rectificării bugetului de 

venituri şi cheltuieli al Comunei Peciu Nou pentru anul 2019 aferent obiectivului de investiție 

”Extindere rețea de canalizare a apelor uzate menajere în localitatea Peciu Nou. După dezbaterea 

materialelor prezentate, se supune la vot și se adoptă hotărârea nr. 15, cu 13 voturi ”pentru”. 

 

15. PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 160 din 08.11.2019, privind aprobarea înființării 

Serviciului de iluminat public al Comunei Peciu Nou . După dezbaterea materialelor prezentate, 

se supune la vot și se adoptă hotărârea nr. 16, cu 13 voturi ”pentru”. 

 

16. PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr.179 din 10.12.2019,  privind aprobarea 

Regulamentului serviciului de Iluminat Public al Comunei Peciu Nou. Proiectul de hotărâre, se 

supune la vot  și cu 13 voturi ”pentru”, este adoptată hotărârea nr. 17. 

 

17. PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr.178 din 10.12.2019,  privind aprobarea strategiei de 

dezvoltare a serviciului de iluminat public al comunei Peciu Nou. După dezbaterea materialelor 

prezentate, se supune la vot și se adoptă hotărârea nr. 18, cu 13 voturi ”pentru”. 

 

18. PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 180 din 10.12.2019,  privind aprobarea Caietului de 

sarcini al serviciului de iluminat public al Comunei Peciu Nou . Proiectul de hotărâre, se supune 

la vot  și cu 13 voturi ”pentru”, este adoptată hotărârea nr. 19. 

 

19. PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 177 din 10.12.2019, privind aprobarea valorii 

activității Serviciului de iluminat public al comunei Peciu Nou. Proiectul de hotărâre, se supune 

la vot  și cu 13 voturi ”pentru”, este adoptată hotărârea nr. 20. 

 

20. PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 16 din 22.01.2020, privind aprobarea situației 

financiare pe anul 2018, a Societăâii Comerciale ” Conslocserv” SRL Peciu Nou; Proiectul de 

hotărâre, se supune la vot  și cu 13 voturi ”pentru”, este adoptată hotărârea nr. 21. 

 

21. PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 17 din 22.01.2020, privind aprobarea Actului 

adițional nr.2/26.11.2019 la contractul de prestări servicii nr.27/29.08.2016, al SC ”Conslocserv” 

SRL Peciu Nou; După dezbaterea materialelor prezentate, se supune la vot și se adoptă 

hotărârea nr. 22 cu 13 voturi ”pentru”. 

 

22. PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 18/27.01.2020, privind aprobarea Planului anual de 

acțiuni pentru anul 2020, privind serviciile sociale; Proiectul de hotărâre, se supune la vot  și cu 

13 voturi ”pentru”, este adoptată hotărârea nr. 23 
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Punctele înscrise pe ordinea de zi fiind parcurse, se trece în continuare la prezentarea 

altor materiale supuse analizei consiliului local. 

 

Domnul președinte, prezintă domnilor consilieri, raportul compartimentului de asistență 

socială, privind activitatea pe semestrul II 2019, referitor la persoanele cu handicap și asistenții 

personali .  

 

Se dă citire în continuare cererilor depuse de preoții Parohiei Ortodoxe sârbe din 

Sânmartinu Sârbesc, Parohiei Romano-Catolice din Peciu Nou și Parohiei Ortodoxe Române din 

localitatea Diniaș și Sânmartinu Sârbesc , pentru acordarea sprijinului financiar din bugetul local 

al comueni,  în vederea sustinerii lucrărilor de reparatii a lăcașelor de cult . 

 

 

Este prezentată apoi cererea domnului Pop Eugen-Sorin din localitatea Sânmartinu 

Sârbesc, care solicită sprijin pentru asigurarea unei locuințe, arătând că locuiește împreună cu 

soția, care este bolnavă având certificat de handicap grav, și necesită astfel îngrijire permanentă, 

însă nu dețin o locuință în proprietate și nici venituri nu își pot asigura.  

 

Domnul primar arată că în prezent familia Pop împreună cu fiul lor, locuiește provizoriu 

la o rudă, însă este necesar să se intervină pentru rezolvarea acestei situații și precizează că are în 

vedere cererea domnului Pop. 

 

Nemifiind alte probleme  în dezbatere, ședința se declară încheiată. 

 

 

 

 

Președinte de ședință           Secretar General 

      DOROBANȚU ȘTEFAN      Viorica-Lidia Miatov 
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În continuarea lucrărilor ședinței se trece la prezentarea adreselor transmise către 

consiliul local și a rapoartelor compartimentelor de specialitate, după cum urmează: 

 

- Domnul președinte, prezintă Raportul compartimentului de asistență socială 

cu privire la activitatea pe semestrul I 2019, referitor la persoanele cu dizabilități și asistenții 

persoanali. Domnii consilieri își însușesc acest raport, luând la cunoștință dinamica angajării 

asistenților personali, a încetării contractelor individuale de muncă a acestora, a numărului 

persoanelor beneficiare de indemnizație legală și a celorlalte activități specifice desfășurate 

de angajații compartimentului, pentru monitorizarea persoanelor cu dizabilități. 

-  

- Domnul primar prezintă spre luare la cunoștință de către consiliul local, 

Adresa DSP nr.16822/14.08.2019 (înregistrată la primărie sub nr. 7263/14.08.2019 cu privire 

la rezultatul analizelor apei potabile din sistemul de alimentare cu apă din lcoalitatea Peciu 

Nou, precum și adresa ANAF, nr. 3040/09.09.2019, înregistrată la primărie sub nr. 

8434/19.09.2019 referitor la rezultatul controlului efectuat la SC CONSLOCSERV SRL din 

Peciu Nou . 

-  

- Domnii consilieri, propun domnului primar ca pentru ședința ordinară din 

noiembrie, să fie invitat domnul Urdă Ioan-administrator al SC Conslocserv, pentru analiza 

activității pe anul 2019, și pentru a da relații în legătură cu cele două adrese prezentate. 

-  

                 Nemaifiind alte probleme la ordinea de zi, domnul președinte al ședinței, declară 

lucrările ședinței încheiate. 
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 Președinte de ședință       Secretar 

              ADAM STELIAN      Viorica-Lidia  Miatov 

 

 

 

 

 

 

Red:M.V-L. 

Ex. 3 

Data  08.11.2019 


