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PROCES
VERBAL
încheiat
astăzi 27
iulie 2021
în ședința

ordinară a Consiliului Local Pecineaga
convocată prin Dispoziția Primarului nr. 123 / 21.07.2021

Participă la ședință următorii consilieri locali: Makkai Marian, Trifan Gheorghe, Toporău
Florin, Tudor Stela, Bernianu Petrică, Grigore Aurel, Toader Magdalena-Florentina, Nicolae
Gheorghe, Stoian Cristian, Bocai Liviu, Broască Costel, Mardare Constantin, Hîrgău MihaelaGabriela și pentru satul Vânători participă delegatul Barabaș Aurel.
Din partea executivului participă de drept domnul primar Stan Niculae și doamna Cozma
Mihaela cu atribuții delegate de secretar general cu caracter temporar prin dispoziția nr. 90 din
25.05.2021, care anunță că participă la ședință un număr de 13 consilieri locali din numărul de 13
consilieri locali în funcție și este asigurat cvorumul de ședință. Ședința are loc în sala de ședințe din
primăria Pecineaga.
Secretarul general al comunei, în temeiul art.138, alin.(15) din Ordonanța de Urgență
nr.57/2019 privind Codul Administrativ, supune aprobării procesul verbal al ședinței anterioare
din 28.06.2021.
Procesul verbal este aprobat în unanimitate, cu 13 voturi "pentru " din 13 consilieri prezenți,
față de 13 consilieri în funcție, neexistând obiecții cu privire la datele consemnate în acestea.
Ședința este condusă de domnul președinte de ședință Broască Costel, care preia conducerea
ședinței și declară deschisă ședința ordinară a Consiliului Local Pecineaga din data de 27.07.2021.
Domnul Primar solicită președintelui de ședință permisiunea de a lua cuvântul și anunță că
propune suplimentare ordinii de zi cu următorul proiect de hotărâre:
1.
Proiect de hotărâre privind aprobarea situației financiare asupra execuției bugetare (Dare
de seamă contabilă) pe trimestrul II din anul 2021, inițiator primar Stan Niculae;
Președintele de ședință supune la vot propunerea domnului primar Stan Niculae privind
suplimentarea ordinii de zi cu proiectul de hotărâre susmenționat, care sunt votate cu unanimitate
„pentru”; proiectul de hotărâre va fi trecut la numărul 4 pe ordinea de zi.
În baza art.135, alin. (7) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ,
primarul comunei, cel care a cerut convocarea Consiliului Local pentru ședința ordinară, supune
aprobării proiectul de ordine de zi cu următorul conținut :
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării măsurătorilor cadastrale, înscrierea în
cartea funciară și întocmirea documentației de evaluarea a imobilului teren intravilan în
suprafață de 30000 m.p. amplasat în parcela A85, din domeniul privat al comunei Pecineaga,
inițiator primar Stan Niculae;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei beneficiarilor de ajutor social și a listei
persoanelor care au efectuat acțiuni și lucrări de interes local în luna Iunie 2021, inițiator
viceprimar Makkai Marian;
3. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr.96 din 29.08.2019 pentru
aprobarea Regulamentului de aplicare a O.G. nr.21 2002 privind Normele de gospodărire în
comuna Pecineaga, inițiator primar Stan Niculae;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea situației financiare asupra execuției bugetare (Dare
de seamă contabilă) pe trimestrul II din anul 2021, inițiator primar Stan Niculae;
5. Propuneri curente ale administrației publice locale.
Ordinea de zi este votată cu unanimitate "pentru" de consilierii prezenți la ședință, fără
completări sau adăugiri.

Domnul președinte de ședință Broască Costel propune trecerea la punctul nr. 1 al ordini de zi
aprobate și anume:
1.
Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării măsurătorilor cadastrale, înscrierea în
cartea funciară și întocmirea documentației de evaluarea a imobilului teren intravilan în
suprafață de 30000 m.p. amplasat în parcela A85, din domeniul privat al comunei Pecineaga,
inițiator primar Stan Niculae;
Domnul președinte de ședință invită inițiatorul proiectului de hotărâre să prezinte raportul de
aprobare la proiectul de hotărâre privind aprobarea realizării măsurătorilor cadastrale, înscrierea în
cartea funciară și întocmirea documentației de evaluarea a imobilului teren intravilan în suprafață
de 30000 m.p. amplasat în parcela A85, din domeniul privat al comunei Pecineaga, în care arată că
este necesară realizarea documentației de evaluare, pentru ca pe acest teren să poată fi realizat un
parc industrial și agroalimentar, în conformitate cu prevederile legislative în vigoare, pentru a aduce
fonduri la bugetul local al comunei.
Președintele de ședința solicită avizul comisiei nr. 1 care este favorabil, referatul
compartimentului de specialitate și avizul de legalitate al secretarului general al comunei care sunt
favorabile.
Președintele de ședință invita consilierii să se înscrie la cuvânt. Nu sunt înscrieri la cuvânt.
Se supune la vot proiectul de hotărâre, care este votat cu unanimitate "pentru".
S-a adoptat Hotărârea nr. 71.
Se trece la punct doi al ordinii de zi :
2.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei beneficiarilor de ajutor social și a listei
persoanelor care au efectuat acțiuni și lucrări de interes local în luna Iunie 2021, inițiator
viceprimar Makkai Marian;
Președintele de ședință domnul consilier Broască Costel invită inițiatorul proiectului de
hotărâre să prezinte raportul de aprobare.
Domnul viceprimar Makkai Marian arată că a inițiat proiectul de hotărâre susmenționat prin
care propune aprobarea listei beneficiarilor de ajutor social și a listei persoanelor care au efectuat
acțiuni și lucrări de interes local, pentru luna iunie 2021, în conformitate cu legislația în vigoare și că
lucrările efectuate sunt cele aprobate prin Hotărârea Consiliului Local Pecineaga nr. 3 din
28.01.2021 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local al beneficiarilor Legii nr.
416 / 2001.
Președintele de ședință solicită avizul comisiilor de specialitate nr. 2 și 3 care este favorabil,
referatul compartimentului de asistență socială și avizul de legalitate al secretarului general al
comunei care este favorabil.
Domnul președinte de ședință Broască Costel solicită înscrieri la cuvânt.
Nu sunt.
Domnul președinte de ședință Broască Costel supune la vot proiectul de hotărâre care este
votat cu unanimitate "pentru".
S-a adoptat Hotărârea nr. 72.
Se trece la punctul trei de pe ordinea de zi :
3.
Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr.96 din 29.08.2019 pentru
aprobarea Regulamentului de aplicare a O.G. nr.21 2002 privind Normele de gospodărire în
comuna Pecineaga, inițiator primar Stan Niculae;
Președintele de ședință domnul consilier Broască Costel, invită de asemenea inițiatorul
proiectului de hotărâre să prezinte raportul de aprobare.
Domnul Primar Stan Niculae, prezintă raportul de aprobare din care reiese faptul că în
vederea creării unei obișnuințe a locuitorilor comunei pentru păstrarea curățeniei în comuna, a unui
climat de liniște și ordine publica, de prețuire a domeniului public și privat al comunei, este necesar
ca amenzile care sunt stabilite prin H.C.L. nr.96 din 29.08.2019 pentru aprobarea Regulamentului
aplicare a O.G. nr.21 2002 privind Normele de gospodărire în comuna Pecineaga, care a fost
modificată și completată prin H.C.L. nr.41 din 27.05.2020; raportat la salariul minim pe economie,

amenzile stabilite în hotărâre la care se face referire sunt foarte mici, drept pentru care propun
mărirea cuantumului amenzilor.
Președintele de ședință solicită avizul comisiei de specialitate nr. 2 care este favorabil,
referatul compartimentului Poliție Locală și avizul de legalitate al secretarului general al comunei
care este favorabil.
Președintele de ședință invită consilierii să se înscrie la cuvânt, constată că nu sunt înscrieri și
supune la vot proiectul de hotărâre care este votat cu unanimitate "pentru".
S-a adoptat Hotărârea nr.73.
Se trece la punctul patru al ordinii de zi :
4.
Proiect de hotărâre privind aprobarea situației financiare asupra execuției bugetare (Dare
de seamă contabilă) pe trimestrul II din anul 2021, inițiator primar Stan Niculae;
Domnul președinte de ședință domnul consilier Broască Costel, dă cuvântul domnului primar
pentru a citi proiectul de hotărâre și raportul de aprobare la proiectul de hotărâre.
Are cuvântul domnul Primar care citește raport la proiectul de hotărâre.
Președintele de ședință solicită avizul comisiilor de specialitate nr. 1, 2 și 3 care este favorabil,
referatul compartimentului Financiar - Contabil și avizul de legalitate al secretarului general al
comunei care este favorabil.
Domnul președinte de ședință Broască Costel, solicită înscrieri la cuvânt.
Nu sunt.
Domnul președinte de ședință Broască Costel, supune la vot proiectul de hotărâre care este
votat cu unanimitate "pentru".
S-a adoptat Hotărârea nr.74.
Se trece la ultimul punctul de pe ordinea de zi
5.
Propuneri curente ale administrației publice locale.
Domnul Primar solicită să ia cuvântul, pentru a aduce la cunoștința Consiliului Local faptul că
la ședința Consiliului Județean cu primari din teritoriu, care a avut loc zilele trecute, a solicitat să ia
cuvântul și a cerut a se aloca o sumă de bani și comunei Pecineaga, deoarece nu era pe lista
localităților cărora le erau repartizate sume pentru repararea unor drumuri; dânsul solicitând alocarea
unei sume de bani pentru refacerea drumului Pecineaga - Amzacea. Răspunsul la solicitarea dânsului
a fost că vor fi alocate sume începând cu anul următor, deoarece pentru acest tronson de drum este
necesară alocarea unei sume mari, de care nu se dispune în momentul de față.
Președintele de ședință domnul consilier Broască Costel, invită consilierii să se înscrie la
cuvânt, constată că nu sunt înscrieri la cuvânt.
Președintele de ședință constată că s-au discutat toate aspectele la acest punct de pe ordinea de
zi, nu mai sunt înscrieri la cuvânt.
Președintele de ședință domnul consilier Broască Costel, constată că au fost discutate toate
punctele de pe ordinea de zi, mulțumește consilierilor pentru participare și declară închisă ședința.
Ședința se încheie la ora 1530.

Președinte de ședință,
Consilier,
BROASCĂ Costel

Contrasemnează pentru legalitate ,
Secretar general al comunei
cu atribuții delegate,
COZMA Mihaela

