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  PROCES – VERBAL  AL ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL  
                                              PECICA  DIN 21.04.2021    
    
    Încheiat azi, 21.04.2021 cu ocazia şedinţei ordinare a Consiliului Local Pecica convocată  prin Dispoziţia 
primarului nr.216  din 15.04.2021. 
    La şedinţă participă:domnul primar, Petru Antal, dna secretar general-Adela Liliana Moț, d-na  Violeta-
consilier juridic, dna Dragoș Elisabeta-șef Serviciul financiar-contabil și buget. Doamna Adela Liliana Moț 
face prezenţa și din cei 17 consilieri în funcţie, la sedință participa 15 consilieri. Absenți sunt: Iuga Ioan 
Claudiu, Goldea Daniel. 
     Președinte de ședință ales este domnul Miodrag Stanoiov. 
     Domnul președinte anunță suplimentarea ordinei de zi cu 1 proiect de hotărâre: 
 
1.PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.72 PRIVIND COMPLETAREA HCL NR. 220 DIN 23 DECEMBRIE 
2020 PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A 
CONSILIULUI LOCAL AL ORAȘULUI PECICA. 
                                  INIȚIATOR, PRIMAR PETRU ANTAL 
Domnul președinte supune la vot proiectul de hotărâre privind ordinea de zi cu suplimentarea anunțață, care 
este votată după cum urmează: 
-voturi pentru:12 consilieri locali, 
-abținere: 3 consilieri locali (Săbău Gheorghe, Sfăt Ruxandra Alina și Totoi Radu Cosmin). 
devenind astfel, Hotărârea nr.60.  
 
                                                               ORDINE DE ZI: 
 
1.PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.61 PRIVIND APROBAREA ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI  
ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL ORAȘULUI PECICA, DIN DATA DE 21.04.2021. 
                                      INIȚIATOR, PRIMAR PETRU ANTAL 
2. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.62 PRIVIND APROBAREA PROCESULUI VERBAL AL 
ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 25.03.2021. 
                                     INIȚIATOR, PRIMAR PETRU ANTAL 
3. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.63 PRIVIND APROBAREA PROCESULUI VERBAL AL 
ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE DIN DATA DE 15.04.2021. 
                                     INIȚIATOR, PRIMAR PETRU ANTAL 
4. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.64 PRIVIND ACORDAREA UNUI MANDAT SPECIAL  ÎN 
ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A  ACȚIONARILOR SC COMPANIA DE APĂ ARAD S.A. 
                                       INIȚIATOR, PRIMAR PETRU ANTAL 
5. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.65 PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI PRIVIND STAREA 
ECONOMICĂ, SOCIALĂ ȘI DE MEDIU A LOCALITĂȚII PECICA PENTRU ANUL 2021. 
                                       INIȚIATOR, PRIMAR PETRU ANTAL 
6. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.66 PRIVIND  TRECEREA TERENULUI INTRAVILAN ÎNSCRIS ÎN 
C.F. NR. 318837 PECICA, TOP 510/B/2, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 780 MP ÎN PROPRIETATEA PRIVATĂ 
A ORAȘULUI PECICA. 
                                       INIȚIATOR, PRIMAR PETRU ANTAL 
7. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.67 PRIVIND APROBAREA PLANULUI ANUAL DE ACȚIUNE 
PRIVIND SERVICIILE SOCIALE ACORDATE LA NIVELUL ORAȘULUI PECICA, JUDEȚUL 
ARAD, PENTRU ANUL 2021. 
                                        INIȚIATOR, PRIMAR PETRU ANTAL 
8. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.68 PRIVIND  APROBAREA STATULUI DE FUNCȚII CA URMARE 
A TRANSFORMĂRII UNEI FUNCȚII CONTRACTUALE DE  EXECUȚIE VACANTE DIN CADRUL 
APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI ORAȘULUI PECICA. 
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                                        INIȚIATOR, PRIMAR PETRU ANTAL 
9.PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.70 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI GENERAL  AL 
CONSILIULUI LOCAL PECICA PENTRU ANUL 2021. 
                                       INIȚIATOR, PRIMAR PETRU ANTAL 
10. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.71 PRIVIND ANALIZA ȘI APROBAREA EXECUȚIEI 
BUGETELOR PENTRU  TRIMESTRUL I AL ANULUI 2021. 
                                       INIȚIATOR, PRIMAR PETRU ANTAL 
11. PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.69 PRIVIND ACTUALIZAREA INFORMAȚIILOR CADASTRALE 
CU RECTICAREA SUPRAFEȚEI D.E. 1123 CARE FACE LEGĂTURA ÎNTRE SATUL SEDERHAT ȘI 
D.N.7B, ÎNSCRIS ÎN C.F.NR. 316497PECICA. 
                                       INIȚIATOR, PRIMAR PETRU ANTAL 
 
12. PREZENTAREA RAPORTULUI ANUAL PRIVIND GESTIONAREA BUNURILOR CONFORM 
O.U.G. NR.57/2019PRIVIND CODUL ADMINISTRATIV. 
                                       INIȚIATOR, PRIMAR PETRU ANTAL    
13. DIVERSE. 
                                       INIȚIATOR, PRIMAR PETRU ANTAL 
 
2. Proiect de hotărâre nr.72 PRIVIND COMPLETAREA HCL NR. 220 DIN 23 DECEMBRIE 2020 
PRIVIND APROBAREA REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A 
CONSILIULUI LOCAL AL ORAȘULUI PECICA-INIȚIATOR, PRIMAR PETRU ANTAL 
Avizul comisiilor de specialitate este favorabil, emis în cadrul ședinței în plen. 
Domnul consilier local, Chereș Alexandru solicită înregistrarea audio/video a convorbirilor telefonice. 
Domnul președinte supune la vot proiectul de hotărâre, care este votat după cum urmează: 
-voturi pentru: 12 consilieri locali, 
-abțineri: 3 consilieri locali (Săbău Gheorghe, Sfăt Ruxandra Alina și Totoi Radu Cosmin), 
devenind astfel, Hotărârea nr.61.                    
3.Proiect de hotărâre nr.62 PRIVIND APROBAREA PROCESULUI VERBAL AL ȘEDINȚEI 
ORDINARE DIN DATA DE 25.03.2021- INIȚIATOR, PRIMAR PETRU ANTAL 
Avizul comisiilor de specialitate este favorabil. 
Domnul președinte supune la vot proiectul de hotărâre, care este votat după cum urmează: 
-voturi pentru: 17 consilieri locali (15 consilieri locali prezenți în sală și  2 consilieri locali au votat online  
(Goldea Daniel și Iuga Ioan Claudiu), devenind astfel, Hotărârea nr. 62. 
4.Proiect de hotărâre nr.63 PRIVIND APROBAREA PROCESULUI VERBAL AL 
ȘEDINȚEI EXTRAORDINARE DIN DATA DE 15.04.2021-INIȚIATOR, PRIMAR PETRU ANTAL  
Avizul comisiilor de specialitate este favorabil. 
Domnul președinte supune la vot proiectul de hotărâre, care este votat după cum urmează: 
-voturi pentru: 17 consilieri locali (15 consilieri locali prezenți în sală și  2 consilieri locali au votat online  
(Goldea Daniel și Iuga Ioan Claudiu), devenind astfel, Hotărârea nr. 63. 
5. Proiect de hotărâre nr.64 PRIVIND ACORDAREA UNUI MANDAT SPECIAL  ÎN ADUNAREA 
GENERALĂ ORDINARĂ A  ACȚIONARILOR SC COMPANIA DE APĂ ARAD S.A.-                                   
INIȚIATOR, PRIMAR PETRU ANTAL  
Doamna secretar general, Moț Adela Liliana, prezintă proiectul de hotărâre.  
Avizul comisiilor de specialitate este favorabil. 
Domnul consilier local, Chereș Alexandru consideră că, dat fiind multitudinea de puncte prezente pe 
ordinea de zi a ședinței A.G.A. a acestei companii și importanța lor, consilierii Alianței USR PLUS vor 
acorda  votul pentru acest mandat cu specificația de a cere în cadrul acelei ședințe revizuirea Strategiei de 
preț, care propune majorarea prețurilor la apa potabilă și canalizarea menajeră pentru trimestrul 3 și 4 al 
acestui an, cu 0,41 lei/ m3, respectiv, 0,31 lei/m3. Solicită anularea totală sau reducerea cu 50% a acestei 
majorări propuse, pe baza unei restructurări a cheltuielilor prezentate în raportul de buget și/sau target-area 
unui profit mai mic al acestei companii pentru acest an. 
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Domnul consilier local, Săbău Gheorghe susține că, nu este de accord cu majorarea tarifelor la apa potabilă 
și canalizarea menajeră.  
Domnul președinte supune la vot proiectul de hotărâre, care este votat după cum urmează: 
           -  Voturi pentru-14 consilieri locali (12 consilieri locali prezenți în sală și 2 consilieri locali au votat 
online-Goldea Daniel și Iuga Ioan Claudiu) 
           - Abținere: 3 consilieri locali ( Sabău Gheorghe, Sfăt Ruxandra Alina, Totoi Radu Cosmin) 
 devenind astfel, Hotărârea nr. 64. 
6. Proiect de hotărâre nr.65 PRIVIND ÎNSUȘIREA RAPORTULUI PRIVIND STAREA ECONOMICĂ, 
SOCIALĂ ȘI DE MEDIU A LOCALITĂȚII PECICA PENTRU ANUL 2021-INIȚIATOR, PRIMAR 
PETRU ANTAL. 
Avizul comisiilor de specialitate este favorabil. 
Domnul consilier local, Chereș Alexandru consideră că, conform reglementărilor legale în vigoare primarul 
are obligația de a realiza și prezenta public acest Raport. Aceste  reglementări nu obligă la însușirea lui de 
către consilierii locali.Menționează că, a luat la cunoștință datele prezentate în acel raport, iar veridicitatea 
lor poate fi susținută doar de către cel care l-a întocmit, fapt pentru care nu votează însușirea lui. 
Domnul președinte supune la vot proiectul de hotărâre, care este votat  după cum urmează: 
- Voturi pentru-15 consilieri locali (13 consilieri locali prezenți în sală și 2 consilieri locali au votat online-
Goldea Daniel și Iuga Ioan Claudiu) 
 -Abținere:2 consilieri locali ( Chereș Alexandru și Ciuman Urban Andreea Roxana) 
 devenind astfel, Hotărârea nr. 65. 
7. Proiect de hotărâre nr.66 PRIVIND  TRECEREA TERENULUI INTRAVILAN ÎNSCRIS ÎN C.F. NR. 
318837 PECICA, TOP 510/B/2, ÎN SUPRAFAȚĂ DE 780 MP ÎN PROPRIETATEA PRIVATĂ A 
ORAȘULUI PECICA- INIȚIATOR, PRIMAR PETRU ANTAL 
Doamna secretar general, Moț Adela Liliana, prezintă proiectul de hotărâre. 
Avizul comisiilor de specialitate este favorabil. 
Domnul președinte supune la vot proiectul de hotărâre, care este votat după cum urmează: 
-voturi pentru: 17 consilieri locali (15 consilieri locali prezenți în sală și  2 consilieri locali au votat online  
(Goldea Daniel și Iuga Ioan Claudiu), devenind astfel, Hotărârea nr. 66. 
8.Proiect de hotărâre nr.67 PRIVIND APROBAREA PLANULUI ANUAL DE ACȚIUNE PRIVIND 
SERVICIILE SOCIALE ACORDATE LA NIVELUL ORAȘULUI PECICA, JUDEȚUL ARAD, PENTRU 
ANUL 2021- INIȚIATOR, PRIMAR PETRU ANTAL 
Doamna Ștefănuță Monica, director D.A.S. Pecica prezintă proiectul de hotărâre. 
Avizul comisiilor de specialitate este favorabil. 
Domnul președinte supune la vot proiectul de hotărâre, care este votat după cum urmează: 
-voturi pentru: 17 consilieri locali (15 consilieri locali prezenți în sală și  2 consilieri locali au votat online  
(Goldea Daniel și Iuga Ioan Claudiu), devenind astfel, Hotărârea nr. 67. 
9.Proiect de hotărâre nr.68 PRIVIND  APROBAREA STATULUI DE FUNCȚII CA URMARE A 
TRANSFORMĂRII UNEI FUNCȚII CONTRACTUALE DE  EXECUȚIE VACANTE DIN CADRUL 
APARATULUI DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI ORAȘULUI PECICA-INIȚIATOR, PRIMAR 
PETRU ANTAL 
Doamna secretar general, Moț Adela Liliana, prezintă proiectul de hotărâre. 
Avizul comisiilor de specialitate este favorabil. 
Domnul președinte supune la vot proiectul de hotărâre, care este votat după cum urmează: 
-voturi pentru: 17 consilieri locali (15 consilieri locali prezenți în sală și  2 consilieri locali au votat online  
(Goldea Daniel și Iuga Ioan Claudiu), devenind astfel, Hotărârea nr. 68. 
10. Proiect de hotărâre nr.70 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI GENERAL  AL CONSILIULUI 
LOCAL PECICA PENTRU ANUL 2021-INIȚIATOR, PRIMAR PETRU ANTAL 
Doamna Dragoș Elisabeta, șef Serviciul financiar-contabil și buget prezintă proiectul de hotărâre. 
Avizul comisiilor de specialitate este favorabil. 
Domnul consilier local, Săbău Gheorghe referindu-se la anexa nr. 1 de la Bugetul local 2021-secțiunea 
”susținerea cultelor” de ce nu este defalcată suma pe culte religioase. 
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Doamna Dragoș Elisabeta răspunde că, deocamdată sunt doar cereri depuse. Aceste cereri vor fi analizate 
de către Comisia de învățământ, activități social-culturale, culte, sănătate și familie, muncă și protecție 
socială, protecția copilului, tineret și sport, agrement, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor 
cetățenilor, juridică, de disciplină din cadrul Consiliului local al orașului Pecica.Raportul comisiei privind 
aprobarea sumelor pentru cultele religioase va fi prezentat în ședința Consiliului local Pecica. 
Domnul consilier local, Săbău Gheorghe întreabă de ce sunt allocate 2 sume pentru proiectele cu 
R.P.Chineză? Domnul viceprimar, Stanoiov Miodrag răspunde că, vizita domnului ambasador al 
R.P.Chineză a întărit relațiile româno-chineze. 
Domnul primar, susține că, tot în urma acestei vizite, a fost implementat un proiect cu firma Arsat din 
Pecica pentru contruirea de motoscutere pentru export în China. Merită menținută această relație de 
cordialitate româno-chineză. 
Domnul consilier local, Săbău Gheorghe întreabă ce se întâmplă cu sumele prevăzute în Calendarul 
Activităților Casei de Cultură Pecica, dacă nu sunt folosite ( pandemie-evenimente care nu se desfășoară). 
Domnul primar, răspunde că, începând cu 01.07.2021 se pot face rectificări la bugetul local, sumele 
neîntrebuințate vor fi realocate/repartizare . 
Domnul consilier local, Chereș Alexandru susține că, proiectul de buget local al acestui an, unul dintre cele 
mai importante proiecte de hotărâre ale consiliului local, a fost tratat cu o lejeritate surprinzătoare pe 
modelul "asta este, că sunteți de acord sau nu, oricum trece și va fi cum vrem noi". De acord, așa este, și 
într-adevăr acest "cum vrem noi" ne oferă și lucruri bune, vedem și apreciem lucrările, inițiativele de 
dezvoltare și proiectele propuse sau aflate în derulare, doar că în baza principiului unei bune colaborări care 
ar trebui să fie în cadrul unei echipe de lucru și cel al îmbunătățirii continue care ar trebui să existe în 
activitatea administrativă, considerăm că acest proiect ar fi trebuit să fie alocat unei sesiuni de sedință 
special organizată pentru acest subiect important, care necesită timp de analiză și discuții pentru atingerea 
unui rezultat cât mai bun posibil. Mai mult, materialele voluminoase, care cuprind date importante ale 
acestui proiect ne-au fost puse în atenție cu 2 zile înaintea ședinței convocate, fără a fi acordat un timp 
potrivit studiului necesar a fi realizat, fără nici o invitație lansată către grupurile de consilieri pentru a 
participa la o sesiune de dezbateri și propuneri, înainte de se decide forma finală a acestui proiect.  
În urma studiului macro realizat în timpul disponibil avut, putem spune că, bugetul local al acestui an este 
unul bunicel, orientat înspre dezvoltare și continuarea proiectelor aflate în execuție, chiar dacă pe alocuri 
sunt anumite alocații financiare care poate puteau fi mai bine cântărite, iar diferențele rezultate 
redirecționate înspre alte inițiative locale de anvergură mai mică, dar de impact și în folosul comunității. În 
urma unui studiu micro al fiecărei secțiuni bugetare suntem convinși că puteau fi identificate și rectificate 
anumite valori care să fie redirecționate înspre investiții/proiecte locale mai mici sau înspre optimizarea 
unor servicii publice locale... așa cum suntem deja obișnuiți în viața privată când ieșim la cumpărături "leul 
de după virgulă" adunat la un coș plin dă bonul fiscal mare pe care îl avem de achitat la casă, cu cât mai 
atenți suntem la acel leu cu atât bonul poate fi mai mic.... bugetul orașului nostru este unul destul de 
complex care poate aduna valori semnificative dacă suntem atenți și bine calculați cu "leul de după virgulă".  
Prezentând în comisii câteva remarci legate de sumele alocate pentru evenimente și finanțarea proiectelor 
organizațiilor non-profit, în final pe considerentul de a nu bloca activitatea financiară și proiectele aflate în 
derulare, consilierii locali USR PLUS  votează "Pentru" proiectul bugetului local al acestui an, cu 
mențiunea în plen că este primul și ultimul vot pro acordat pentru un proiect de buget a cărui date nu au 
putut fi analizate în detaliu, pe motivul timpului de studiu scurt avut la dispoziție și pentru care nu am fost 
invitați la consultări legate de conținutul, structura și obiectivele lui. 
Domnul președinte supune la vot proiectul de hotărâre, care este votat după cum urmează: 
-Voturi pentru-14 consilieri locali (12 consilieri locali prezenți în sală și 2 consilieri locali au votat online-
Goldea Daniel și Iuga Ioan Claudiu) 
-Abținere: 3 consilieri locali ( Sabău Gheorghe, Sfăt Ruxandra Alina, Totoi Radu Cosmin) 
 devenind astfel, Hotărârea nr. 69. 
11.Proiect de hotărâre nr.71 PRIVIND ANALIZA ȘI APROBAREA EXECUȚIEI BUGETELOR 
PENTRU  TRIMESTRUL I AL ANULUI 2021- INIȚIATOR, PRIMAR PETRU ANTAL 
Doamna Dragoș Elisabeta, șef Serviciul financiar-contabil și buget prezintă proiectul de hotărâre. 
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Avizul comisiilor de specialitate este favorabil. 
Domnul președinte supune la vot proiectul de hotărâre, care este votat după cum urmează: 
-Voturi pentru-14 consilieri locali (12 consilieri locali prezenți în sală și 2 consilieri locali au votat online-
Goldea Daniel și Iuga Ioan Claudiu) 
-Abținere: 3 consilieri locali ( Sabău Gheorghe, Sfăt Ruxandra Alina, Totoi Radu Cosmin) 
 devenind astfel, Hotărârea nr. 70. 
12.Proiect de hotărâre nr.69 PRIVIND ACTUALIZAREA INFORMAȚIILOR CADASTRALE CU 
RECTICAREA SUPRAFEȚEI D.E. 1123 CARE FACE LEGĂTURA ÎNTRE SATUL SEDERHAT ȘI 
D.N.7B, ÎNSCRIS ÎN C.F.NR. 316497PECICA-INIȚIATOR, PRIMAR PETRU ANTAL 
Doamna secretar general, Moț Adela Liliana, prezintă proiectul de hotărâre. 
Avizul comisiilor de specialitate este favorabil. 
Domnul președinte supune la vot proiectul de hotărâre, care este votat după cum urmează: 
 - Voturi pentru-17 consilieri locali (15 consilieri locali prezenți în sală și 2 consilieri locali au votat online-
Goldea Daniel și Iuga Ioan Claudiu),devenind astfel, Hotărârea nr. 71. 
13. DIVERSE. 
                                           INIȚIATOR, PRIMAR PETRU ANTAL 
Domnul consilier local, Chereș Alexandru, considerând respingerea proiectului legat de transmiterea în 
direct a ședințelor consiliului, proiect realizat pentru o mai bună informare a cetățenilor și o mai bună 
analiză a activității consilierilor locali, pe același principiu al transparenței decizionale a solicitat realizarea 
pe pagina de internet a Primăriei Orașului Pecica a unui submeniu, în meniul principal alocat Consiliului 
Local Pecica, special dedicat proceselor verbale întocmite și aprobate pentru fiecare ședință în forma 
completă a lor, cu puncte dezbătute, voturi exprimate și intervenții ale consilierilor consemnate în fiecare 
proces verbal de ședință. Realizarea unei transparențe decizionale reale ține doar de buna credință a celor 
care pot să o aprobe, nu de legalitate sau buget, fie că este vorba de transmisia și înregistrarea audio-video a 
ședințelor consiliului, fie că este vorba de realizarea unei secțiuni online dedicată proceselor verbale de 
ședință în forma lor completă. 
     Epuizându-se punctele de pe ordinea de zi, şedinţa este declarată închisă drept pentru care am 
încheiat prezentul proces-verbal. 
 
 
 
 
    PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                          CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL,      
      Miodrag  Stanoiov                                                                   Adela Liliana Moț 


